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Pozměňovací návrh  124 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nařízení 

Název 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Návrh 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY 

o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného 

investování 
(Text s významem pro EHP) 

Návrh 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY 

o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného 

financování 
(Text s významem pro EHP) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  125 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Ustanovení čl. 3 odst. 3 Smlouvy 

o Evropské unii si klade za cíl vytvořit 

vnitřní trh, který usiluje o udržitelný rozvoj 

Evropy, založený mimo jiné na vyváženém 

hospodářském růstu a vysokém stupni 

ochrany a zlepšování kvality životního 

prostředí. 

(1) Ustanovení čl. 3 odst. 3 Smlouvy 

o Evropské unii si klade za cíl vytvořit 

vnitřní trh, který usiluje o udržitelný rozvoj 

Evropy, založený mimo jiné na vyváženém 

hospodářském růstu a vysokém stupni 

ochrany a zlepšování kvality životního 

prostředí. Výsledky získané jak z hlediska 

hospodářského růstu, tak z hlediska 

ochrany životního prostředí jsou daleko 

od zde zmíněných cílů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Ustanovení čl. 3 odst. 3 Smlouvy 

o Evropské unii si klade za cíl vytvořit 

vnitřní trh, který usiluje o udržitelný rozvoj 

Evropy, založený mimo jiné na vyváženém 

hospodářském růstu a vysokém stupni 

ochrany a zlepšování kvality životního 

prostředí. 

(1) Ustanovení čl. 3 odst. 3 Smlouvy 

o Evropské unii si klade za cíl vytvořit 

vnitřní trh, který usiluje o udržitelný rozvoj 

Evropy, založený mimo jiné na vyváženém 

hospodářském růstu, sociálního pokroku 

a vysokém stupni ochrany a zlepšování 

kvality životního prostředí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) V listopadu roku 2017 Evropský 

parlament, Rada a Komise vyhlásily a 

podepsaly evropský pilíř sociálních práv 

pro Evropu, která čelí nezaměstnanosti, 

chudobě a diskriminaci, přičemž 

poskytuje rovné příležitosti mladým lidem 

a zranitelným osobám. Komplexní a 

důkladné provádění pilíře lze usnadnit 

tím, že finanční toky budou v souladu s 

touto cestou. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  128 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Pro zajištění dlouhodobé 

konkurenceschopnosti ekonomiky Unie 

jsou klíčové udržitelnost a přechod na 

(4) Pro zajištění dlouhodobé 

konkurenceschopnosti ekonomiky Unie 

jsou klíčové udržitelnost a přechod na 
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nízkouhlíkové oběhové hospodářství, které 

účinněji využívá zdroje. Udržitelnost je již 

dlouho ve středu zájmu politiky Evropské 

unie a její sociální a environmentální 

rozměr je uznán ve Smlouvách. 

nízkouhlíkové oběhové hospodářství, které 

účinněji využívá zdroje. Udržitelnost je již 

dlouho ve středu zájmu politiky Evropské 

unie a její sociální a environmentální 

rozměr je uznán ve Smlouvách, ale nadále 

zůstává zbožným přáním, protože výsledky 

jsou ze sociálního a environmentálního 

hlediska zklamáním. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  129 

Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Pracovní skupina na vysoké 

úrovni pro investování do sociální 

infrastruktury v Evropě zveřejnila v lednu 

2018 zprávu, v níž odhaduje, že 

nedostatek v oblasti investic do sociální 

infrastruktury v EU činí minimálně 100 

až 150 miliard EUR ročně a celkový 

nedostatek v letech 2018–2030 činí více 

než 1,5 bilionu EUR. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  130 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Významné obchodní dohody, jako 

jsou TTIP, CETA, JEFTA atd., a 

výsledná zvýšená masová přeprava zboží 

mohou mít významný negativní vliv na 

životní prostředí. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  131 

Stefan Gehrold 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) V prosinci 2016 Komise pověřila 

skupinu odborníků na vysoké úrovni, aby 

vypracovala zastřešující a komplexní 

strategii Unie pro udržitelné financování. 

Zpráva skupiny odborníků na vysoké 

úrovni, která byla zveřejněna dne 31. ledna 

201824, vyzývá k vytvoření technicky 

důkladně zajištěného klasifikačního 

systému na úrovni Unie, aby bylo zřejmé, 

které činnosti jsou „zelené“ nebo 

„udržitelné“, přičemž se má začít 

činnostmi v oblasti zmírňování změny 

klimatu. 

(5) V prosinci 2016 Komise pověřila 

skupinu odborníků na vysoké úrovni, aby 

vypracovala zastřešující a komplexní 

strategii Unie pro udržitelné financování. 

Zpráva skupiny odborníků na vysoké 

úrovni, která byla zveřejněna dne 31. ledna 

201824, vyzývá k vytvoření technicky 

důkladně zajištěného klasifikačního 

systému na úrovni Unie, aby bylo zřejmé, 

které činnosti jsou „zelené“ nebo 

„udržitelné“, přičemž se má začít 

činnostmi, které zmírňují vliv člověka na 

změny klimatu. 

_________________ _________________ 

24 Závěrečná zpráva skupiny odborníků na 

vysoké úrovni EU „Financing a 

Sustainable European Economy“, 

k dispozici na adrese: 

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

131-sustainable-finance-final-report_en.pdf 

24 Závěrečná zpráva skupiny odborníků na 

vysoké úrovni EU „Financing a 

Sustainable European Economy“, 

k dispozici na adrese: 

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

131-sustainable-finance-final-report_en.pdf 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) V březnu 2018 Komise zveřejnila 

svůj akční plán „Financování udržitelného 

růstu“25 na vytvoření ambiciózní 

(6) V březnu 2018 Komise zveřejnila 

svůj akční plán „Financování udržitelného 

růstu“25 na vytvoření ambiciózní 
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a komplexní strategie pro udržitelné 

financování. Jedním z cílů stanovených 

v tomto akčním plánu je přesměrování 

kapitálových toků směrem k udržitelným 

investicím za účelem dosažení udržitelného 

a inkluzivního růstu. Zavedení jednotného 

klasifikačního systému pro udržitelné 

činnosti je nejdůležitějším 

a nejnaléhavějším opatřením, s nímž akční 

plán počítá. V akčním plánu se uznává, že 

se přesouvání kapitálových toků k 

udržitelnějším činnostem musí opírat o 

společné chápání toho, co znamená pojem 

„udržitelný“. V první fázi by měly pomoci 

jasné pokyny ohledně činností 

považovaných za činnosti, které přispívají 

k environmentálním cílům, informovat 

investory o investicích, které finančně 

podporují environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti. V pozdější fázi 

mohou být vypracovány další pokyny 

ohledně činností, které přispívají k jiným 

cílům v oblasti udržitelnosti, včetně 

sociálních cílů. 

a komplexní strategie pro udržitelné 

financování. Jedním z cílů stanovených 

v tomto akčním plánu je přesměrování 

kapitálových toků směrem k udržitelným 

investicím za účelem dosažení udržitelného 

a inkluzivního růstu. Zavedení jednotného 

klasifikačního systému pro udržitelné 

činnosti a ukazatelů pro stanovení míry 

udržitelnosti činností je nejdůležitějším 

a nejnaléhavějším opatřením, s nímž akční 

plán počítá. V akčním plánu se uznává, že 

se přesouvání kapitálových toků k 

udržitelnějším činnostem musí opírat o 

společné, ucelené chápání dopadu 

ekonomických činností a investic pokud 

jde o udržitelnost. V první fázi by měly 

pomoci jasné pokyny ohledně činností 

považovaných za činnosti, které přispívají 

k environmentálním cílům, informovat 

investory o investicích, které finančně 

podporují environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti. Současně jsou 

rozvíjeny další pokyny ohledně činností, 

které přispívají k sociálním cílům, přičemž 

se uznává, že cíle OSN v oblasti 

udržitelného rozvoje pokrývají všechny tři 

pilíře udržitelnosti: environmentální, 

sociální a hospodářský/správní. Odráží to 

rovněž závěry Evropské rady ze dne 20. 

června 2017, které potvrzují závazek Unie 

a členských států plně, soudržně, 

komplexně, integrovaně a účinně 

provádět Agendu 2030. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

Odůvodnění 

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 

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

intelinkages 

 

Pozměňovací návrh  133 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) V březnu 2018 Komise zveřejnila 

svůj akční plán „Financování udržitelného 

růstu“25 na vytvoření ambiciózní 

a komplexní strategie pro udržitelné 

financování. Jedním z cílů stanovených 

v tomto akčním plánu je přesměrování 

kapitálových toků směrem k udržitelným 

investicím za účelem dosažení udržitelného 

a inkluzivního růstu. Zavedení jednotného 

klasifikačního systému pro udržitelné 

činnosti je nejdůležitějším a 

nejnaléhavějším opatřením, s nímž akční 

plán počítá. V akčním plánu se uznává, že 

se přesouvání kapitálových toků k 

udržitelnějším činnostem musí opírat o 

společné chápání toho, co znamená pojem 

„udržitelný“. V první fázi by měly pomoci 

jasné pokyny ohledně činností 

považovaných za činnosti, které přispívají 

k environmentálním cílům, informovat 

investory o investicích, které finančně 

podporují environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti. V pozdější fázi 

mohou být vypracovány další pokyny 

ohledně činností, které přispívají k jiným 

cílům v oblasti udržitelnosti, včetně 

sociálních cílů. 

(6) V březnu 2018 Komise zveřejnila 

svůj akční plán „Financování udržitelného 

růstu“25 na vytvoření ambiciózní 

a komplexní strategie pro udržitelné 

financování. Jedním z cílů stanovených 

v tomto akčním plánu je přesměrování 

kapitálových toků směrem k udržitelným 

investicím za účelem dosažení udržitelného 

a inkluzivního růstu. Zavedení jednotného 

klasifikačního systému a ukazatelů pro 

stanovení udržitelných činností jsou 

nejdůležitějšími a nejnaléhavějšími 

opatřeními, s nimiž akční plán počítá. V 

akčním plánu se uznává, že se přesouvání 

kapitálových toků k udržitelnějším 

činnostem musí opírat o společné, ucelené 

chápání ekonomických činností a investic 

do environmentální a sociální 

udržitelnosti a účinného využívání zdrojů. 

V první fázi by měly pomoci jasné pokyny 

ohledně činností považovaných za činnosti, 

které přispívají k environmentálním cílům, 

informovat investory o investicích, které 

finančně podporují udržitelné ekonomické 

činnosti. V pozdější fázi mohou být 

vypracovány další pokyny ohledně 

činností, které přispívají k jiným cílům v 

oblasti udržitelnosti, včetně sociálních cílů. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 
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Pozměňovací návrh  134 

Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) V březnu 2018 Komise zveřejnila 

svůj akční plán „Financování udržitelného 

růstu“25 na vytvoření ambiciózní 

a komplexní strategie pro udržitelné 

financování. Jedním z cílů stanovených 

v tomto akčním plánu je přesměrování 

kapitálových toků směrem k udržitelným 

investicím za účelem dosažení udržitelného 

a inkluzivního růstu. Zavedení jednotného 

klasifikačního systému pro udržitelné 

činnosti je nejdůležitějším 

a nejnaléhavějším opatřením, s nímž akční 

plán počítá. V akčním plánu se uznává, že 

se přesouvání kapitálových toků k 

udržitelnějším činnostem musí opírat o 

společné chápání toho, co znamená pojem 

„udržitelný“. V první fázi by měly pomoci 

jasné pokyny ohledně činností 

považovaných za činnosti, které přispívají 

k environmentálním cílům, informovat 

investory o investicích, které finančně 

podporují environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti. V pozdější fázi 

mohou být vypracovány další pokyny 

ohledně činností, které přispívají k jiným 

cílům v oblasti udržitelnosti, včetně 

sociálních cílů. 

(6) V březnu 2018 Komise zveřejnila 

svůj akční plán „Financování udržitelného 

růstu“25 na vytvoření ambiciózní 

a komplexní strategie pro udržitelné 

financování. Jedním z cílů stanovených 

v tomto akčním plánu je přesměrování 

kapitálových toků směrem k udržitelným 

investicím za účelem dosažení udržitelného 

a inkluzivního růstu. Zavedení jednotného 

klasifikačního systému a ukazatelů 

hodnotících uhlíkovou stopu, pokud jsou 
udržitelné činnosti nejdůležitějším 

a nejnaléhavějším opatřením, s nímž akční 

plán počítá. V akčním plánu se uznává, že 

se přesouvání kapitálových toků k 

udržitelnějším činnostem musí opírat o 

společné chápání toho, co znamená pojem 

„udržitelný“. V první fázi by měly pomoci 

jasné pokyny ohledně činností 

považovaných za činnosti, které přispívají 

k environmentálním cílům, informovat 

investory o investicích, které finančně 

podporují environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti. V pozdější fázi 

mohou být vypracovány další pokyny 

ohledně činností, které přispívají k jiným 

cílům v oblasti udržitelnosti, včetně 

sociálních cílů. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  135 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) V březnu 2018 Komise zveřejnila 

svůj akční plán „Financování udržitelného 

růstu“25 na vytvoření ambiciózní 

a komplexní strategie pro udržitelné 

financování. Jedním z cílů stanovených 

v tomto akčním plánu je přesměrování 

kapitálových toků směrem k udržitelným 

investicím za účelem dosažení udržitelného 

a inkluzivního růstu. Zavedení jednotného 

klasifikačního systému pro udržitelné 

činnosti je nejdůležitějším 

a nejnaléhavějším opatřením, s nímž akční 

plán počítá. V akčním plánu se uznává, že 

se přesouvání kapitálových toků k 

udržitelnějším činnostem musí opírat o 

společné chápání toho, co znamená pojem 

„udržitelný“. V první fázi by měly pomoci 

jasné pokyny ohledně činností 

považovaných za činnosti, které přispívají 

k environmentálním cílům, informovat 

investory o investicích, které finančně 

podporují environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti. V pozdější fázi 

mohou být vypracovány další pokyny 

ohledně činností, které přispívají k jiným 

cílům v oblasti udržitelnosti, včetně 

sociálních cílů. 

(6) V březnu 2018 Komise zveřejnila 

svůj akční plán „Financování udržitelného 

růstu“25 na vytvoření ambiciózní 

a komplexní strategie pro udržitelné 

financování. Jedním z cílů stanovených 

v tomto akčním plánu je přesměrování 

kapitálových toků směrem k udržitelným 

investicím za účelem dosažení udržitelného 

a inkluzivního růstu. Zavedení jednotného 

klasifikačního systému pro udržitelné 

činnosti je nejdůležitějším 

a nejnaléhavějším opatřením, s nímž akční 

plán počítá. V akčním plánu se uznává, že 

se přesouvání kapitálových toků k 

udržitelnějším činnostem musí opírat o 

společné chápání toho, co znamená pojem 

„udržitelný“. V první fázi by měly pomoci 

jasné pokyny ohledně činností 

považovaných za činnosti, které přispívají 

k environmentálním cílům, informovat 

investory o investicích, které finančně 

podporují environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti. Brzy v pozdější fázi 

by měly být vypracovány další pokyny 

ohledně činností, které přispívají k jiným 

cílům v oblasti udržitelnosti, včetně 

sociálních cílů a cílů v oblasti správy. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) V březnu 2018 Komise zveřejnila (6) V březnu 2018 Komise zveřejnila 
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svůj akční plán „Financování udržitelného 

růstu“25 na vytvoření ambiciózní 

a komplexní strategie pro udržitelné 

financování. Jedním z cílů stanovených 

v tomto akčním plánu je přesměrování 

kapitálových toků směrem k udržitelným 

investicím za účelem dosažení udržitelného 

a inkluzivního růstu. Zavedení jednotného 

klasifikačního systému pro udržitelné 

činnosti je nejdůležitějším 

a nejnaléhavějším opatřením, s nímž akční 

plán počítá. V akčním plánu se uznává, že 

se přesouvání kapitálových toků k 

udržitelnějším činnostem musí opírat o 

společné chápání toho, co znamená pojem 

„udržitelný“. V první fázi by měly pomoci 

jasné pokyny ohledně činností 

považovaných za činnosti, které přispívají 

k environmentálním cílům, informovat 

investory o investicích, které finančně 

podporují environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti. V pozdější fázi 

mohou být vypracovány další pokyny 

ohledně činností, které přispívají k jiným 

cílům v oblasti udržitelnosti, včetně 

sociálních cílů. 

svůj akční plán „Financování udržitelného 

růstu“25 na vytvoření ambiciózní 

a komplexní strategie pro udržitelné 

financování. Jedním z cílů stanovených 

v tomto akčním plánu je přesměrování 

kapitálových toků směrem k udržitelným 

investicím za účelem dosažení udržitelného 

a inkluzivního růstu. Zavedení jednotného 

klasifikačního systému pro udržitelné 

činnosti je nejdůležitějším 

a nejnaléhavějším opatřením, s nímž akční 

plán počítá. V akčním plánu se uznává, že 

se přesouvání kapitálových toků k 

udržitelnějším činnostem musí opírat o 

společné chápání toho, co znamená pojem 

„udržitelný“. V první fázi by měly pomoci 

jasné pokyny ohledně činností 

považovaných za činnosti, které přispívají 

k environmentálním cílům, informovat 

investory o investicích, které finančně 

podporují environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti. Současně by měly 

být vypracovány další pokyny ohledně 

činností, které přispívají k jiným cílům v 

oblasti udržitelnosti, včetně sociálních cílů. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  137 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) V březnu 2018 Komise zveřejnila 

svůj akční plán „Financování udržitelného 

růstu“25 na vytvoření ambiciózní 

a komplexní strategie pro udržitelné 

financování. Jedním z cílů stanovených 

v tomto akčním plánu je přesměrování 

(6) V březnu 2018 Komise zveřejnila 

svůj akční plán „Financování udržitelného 

růstu“25 na vytvoření strategie pro 

udržitelné financování. Jedním z cílů 

stanovených v tomto akčním plánu je 

přesměrování kapitálových toků směrem 
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kapitálových toků směrem k udržitelným 

investicím za účelem dosažení udržitelného 

a inkluzivního růstu. Zavedení jednotného 

klasifikačního systému pro udržitelné 

činnosti je nejdůležitějším 

a nejnaléhavějším opatřením, s nímž akční 

plán počítá. V akčním plánu se uznává, že 

se přesouvání kapitálových toků k 

udržitelnějším činnostem musí opírat o 

společné chápání toho, co znamená pojem 

„udržitelný“. V první fázi by měly pomoci 

jasné pokyny ohledně činností 

považovaných za činnosti, které přispívají 

k environmentálním cílům, informovat 

investory o investicích, které finančně 

podporují environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti. V pozdější fázi 

mohou být vypracovány další pokyny 

ohledně činností, které přispívají k jiným 

cílům v oblasti udržitelnosti, včetně 

sociálních cílů. 

k udržitelným investicím za účelem 

dosažení udržitelného a inkluzivního růstu. 

Zavedení jednotného klasifikačního 

systému pro udržitelné činnosti je 

nejdůležitějším a nejnaléhavějším 

opatřením, s nímž akční plán počítá. V 

akčním plánu se uznává, že se přesouvání 

kapitálových toků k udržitelnějším 

činnostem musí opírat o společné chápání 

toho, co znamená pojem „udržitelný“. V 

první fázi by měly pomoci jasné pokyny 

ohledně činností považovaných za činnosti, 

které přispívají k environmentálním cílům, 

informovat investory o investicích, které 

finančně podporují environmentálně 

udržitelné ekonomické činnosti. V pozdější 

fázi mohou být vypracovány další pokyny 

ohledně činností, které přispívají k jiným 

cílům v oblasti udržitelnosti, včetně 

sociálních cílů. 

_________________ _________________ 

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

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  138 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Zpráva Evropského parlamentu ze 

dne 29. května 2018 o udržitelných 

financích stanoví základní prvky 

ukazatelů udržitelnosti a taxonomie jako 

pobídku k udržitelným investicím. Měl by 

být zajištěn soulad mezi příslušnými 

právními předpisy. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  139 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7b) Měla by být zdůrazněna a zajištěna 

důležitost udržení rovnováhy mezi 

environmentální, sociální a správní 

dimenzí udržitelných financí a investic, 

která posiluje environmentálně citlivý a 

sociálně inkluzivní udržitelný růst. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  140 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Rozsah problému vyžaduje 

postupný přechod celého finančního 

systému a ekonomiky do stavu, v němž 

budou schopny fungovat na udržitelném 

základě. Za tímto účelem je nutné, aby se 

udržitelné financování dostalo do 

hlavního zaměření, a je třeba zohlednit 

dopad na udržitelnost, pokud jde o 

finanční produkty a služby nabízené jako 

udržitelné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  141 

Kay Swinburne 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Rozsah problému, který zahrnuje 

postupný přechod celého finančního 

systému a ekonomiky do stavu, v němž 

budou schopny fungovat na udržitelném 

základě, bude vyžadovat postupný posun a 

přechod. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Costas Mavrides 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Rozsah problému vyžaduje 

postupný přechod celého finančního 

systému k podpoře hospodářství tak, aby 

fungovalo na udržitelném základě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  143 

Miguel Viegas 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Účinným způsobem, jak směrovat 

soukromé investice do udržitelných 

činností, je nabízení finančních produktů, 
které sledují environmentálně udržitelné 

cíle. Vnitrostátní požadavky pro uvedení 

finančních produktů a korporátních 

dluhopisů na trh jakožto udržitelných 

investic, zejména požadavky stanovené s 

cílem umožnit příslušným aktérům na 

trhu používat vnitrostátní značku, mají za 

(9) Výsledky, které byly nedávno 

oznámeny na 24. konferenci OSN o 

klimatu v Polsku (COP24), ukazují 

selhání všech dosud zavedených tržních 

nástrojů k řešení této klimatické krize. V 

tomto smyslu je nutné se odklonit od 

všech obecných směrů, které v současné 

době dominovaly politikám v oblasti 

životního prostředí. Je naléhavě zapotřebí 

jednotného regulačního přístupu 
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cíl zvýšení důvěry investorů, zviditelnění a 

řešení obav z klamavé ekologické reklamy 

(tzv. greenwashingu). Greenwashingem se 

rozumí získání nespravedlivé konkurenční 

výhody tím, že se na trh uvede finanční 

produkt jakožto šetrný k životnímu 

prostředí, i když ve skutečnosti nesplňuje 

základní environmentální normy. V 

současné době má systémy označování 

zavedeno jen několik členských států. 

Vycházejí z různých taxonomií pro 

klasifikaci různých environmentálně 

udržitelných ekonomických činností. 

Vzhledem k politickým závazkům v rámci 

Pařížské dohody i na úrovni Unie je 

pravděpodobné, že pokud jde o finanční 

produkty nebo korporátní dluhopisy, které 

jsou uváděny na trh jako environmentálně 

udržitelné, bude systémy označování nebo 

jiné požadavky na aktéry na trhu zavádět 

stále více členských států. Členské státy by 

při tom používaly vlastní vnitrostátní 

taxonomie pro účely stanovení, které 

investice lze považovat za udržitelné. 

Pokud budou takové vnitrostátní 

požadavky založeny na různých kritériích 

týkajících se toho, které ekonomické 

činnosti lze považovat za environmentálně 

udržitelné, bude to investory odrazovat od 

investování přes hranice, a to z důvodu 

obtíží při porovnávání různých 

investičních příležitostí. Navíc by 

hospodářské subjekty, které chtějí přilákat 

investice z celé Unie, musely splňovat 

různá kritéria v různých členských 

státech, aby jejich činnosti mohly být 

považovány za environmentálně 

udržitelné pro účely různých značek. 

Chybějící jednotná kritéria tudíž zvýší 

náklady a vytvoří pro hospodářské 

subjekty významný odrazující faktor, který 

brání udržitelným investicím v přístupu na 

přeshraniční kapitálové trhy. Očekává se, 

že překážky v přístupu na přeshraniční 

kapitálové trhy pro účely získávání 

finančních prostředků na udržitelné 

projekty dále porostou. Kritéria pro 

určení, zda se jedná o ekonomickou 

založeného na nutnosti zajistit veřejnou 

odpovědnost za strategická odvětví, jako je 

energetika, bankovnictví a doprava. Bez 

těchto předpokladů je zřejmé, že emise 

CO2 nikdy nebudou dostatečně sníženy, 

aby bylo dosaženo uhlíkové neutrality 

nepostradatelné pro přežití naší planety. 
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činnost, která je environmentálně 

udržitelná, by proto měla být 

harmonizována na úrovni EU, aby se 

odstranily překážky pro fungování 

vnitřního trhu a zamezilo jejich vzniku v 

budoucnosti. Při této harmonizaci si 

budou hospodářské subjekty moci 

snadněji obstarat finanční prostředky pro 

své zelené činnosti přes hranice, neboť 

jejich ekonomické činnosti bude možno 

porovnat podle jednotných kritérií, aby 

mohly být vybrány jako podkladová aktiva 

pro environmentálně udržitelné investice. 

Přilákat investice přes hranice v rámci 

Unie proto bude snazší. 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Účinným způsobem, jak směrovat 

soukromé investice do udržitelných 

činností, je nabízení finančních produktů, 

které sledují environmentálně udržitelné 

cíle. Vnitrostátní požadavky pro uvedení 

finančních produktů a korporátních 

dluhopisů na trh jakožto udržitelných 

investic, zejména požadavky stanovené 

s cílem umožnit příslušným aktérům na 

trhu používat vnitrostátní značku, mají za 

cíl zvýšení důvěry investorů, zviditelnění 

a řešení obav z klamavé ekologické 

reklamy (tzv. greenwashingu). 

Greenwashingem se rozumí získání 

nespravedlivé konkurenční výhody tím, že 

se na trh uvede finanční produkt jakožto 

šetrný k životnímu prostředí, i když ve 

skutečnosti nesplňuje základní 

environmentální normy. V současné době 

má systémy označování zavedeno jen 

(9) Účinným způsobem, jak postupně 

směrovat soukromé investice do 

udržitelných činností, je nabízení 

finančních produktů, které sledují 

environmentálně a hospodářsky udržitelné 

cíle. Vnitrostátní požadavky pro uvedení 

finančních produktů a korporátních 

dluhopisů na trh jakožto udržitelných 

investic, zejména požadavky stanovené 

s cílem umožnit příslušným aktérům na 

trhu používat vnitrostátní značku, mají za 

cíl zvýšení důvěry investorů, zviditelnění 

a řešení obav z klamavé ekologické 

reklamy (tzv. greenwashingu). V současné 

době má systémy označování zavedeno jen 

několik členských států. Vycházejí 

z různých taxonomií pro klasifikaci 

různých environmentálně udržitelných 

ekonomických činností. Pokud budou 

takové vnitrostátní požadavky založeny 
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několik členských států. Vycházejí 

z různých taxonomií pro klasifikaci 

různých environmentálně udržitelných 

ekonomických činností. Vzhledem k 

politickým závazkům v rámci Pařížské 

dohody i na úrovni Unie je 

pravděpodobné, že pokud jde o finanční 

produkty nebo korporátní dluhopisy, které 

jsou uváděny na trh jako environmentálně 

udržitelné, bude systémy označování nebo 

jiné požadavky na aktéry na trhu zavádět 

stále více členských států. Členské státy by 

při tom používaly vlastní vnitrostátní 

taxonomie pro účely stanovení, které 

investice lze považovat za udržitelné. 

Pokud budou takové vnitrostátní 

požadavky založeny na různých kritériích 

týkajících se toho, které ekonomické 

činnosti lze považovat za environmentálně 

udržitelné, bude to investory odrazovat od 

investování přes hranice, a to z důvodu 

obtíží při porovnávání různých investičních 

příležitostí. Navíc by hospodářské 

subjekty, které chtějí přilákat investice 

z celé Unie, musely splňovat různá kritéria 

v různých členských státech, aby jejich 

činnosti mohly být považovány za 

environmentálně udržitelné pro účely 

různých značek. Chybějící jednotná kritéria 

tudíž zvýší náklady a vytvoří pro 

hospodářské subjekty významný odrazující 

faktor, který brání udržitelným investicím 

v přístupu na přeshraniční kapitálové trhy. 

Očekává se, že překážky v přístupu na 

přeshraniční kapitálové trhy pro účely 

získávání finančních prostředků 

na udržitelné projekty dále porostou. 

Kritéria pro určení, zda se jedná 

o ekonomickou činnost, která je 

environmentálně udržitelná, by proto měla 

být harmonizována na úrovni EU, aby se 

odstranily překážky pro fungování 

vnitřního trhu a zamezilo jejich vzniku 

v budoucnosti. Při této harmonizaci si 

budou hospodářské subjekty moci snadněji 

obstarat finanční prostředky pro své zelené 

činnosti přes hranice, neboť jejich 

ekonomické činnosti bude možno porovnat 

na různých kritériích týkajících se toho, 

které ekonomické činnosti lze považovat za 

environmentálně udržitelné, bude to 

investory odrazovat od investování přes 

hranice, a to z důvodu obtíží při 

porovnávání různých investičních 

příležitostí. Navíc by hospodářské 

subjekty, které chtějí přilákat investice 

z celé Unie, musely splňovat různá kritéria 

v různých členských státech, aby jejich 

činnosti mohly být považovány za 

environmentálně udržitelné pro účely 

různých značek. Chybějící jednotná kritéria 

tudíž zvýší náklady a vytvoří pro 

hospodářské subjekty významný odrazující 

faktor, který brání udržitelným investicím 

v přístupu na přeshraniční kapitálové trhy. 

Očekává se, že překážky v přístupu na 

přeshraniční kapitálové trhy pro účely 

získávání finančních prostředků 

na udržitelné projekty dále porostou. 

Kritéria pro určení, zda se jedná 

o ekonomickou činnost, která je 

environmentálně a hospodářsky udržitelná, 

by proto měla být postupně harmonizována 

na úrovni EU, aby se odstranily překážky 

pro fungování vnitřního trhu a zamezilo 

jejich vzniku v budoucnosti. Při této 

harmonizaci si budou hospodářské 

subjekty moci snadněji obstarat finanční 

prostředky pro své zelené činnosti přes 

hranice, neboť jejich ekonomické činnosti 

bude možno porovnat podle jednotných 

kritérií, aby mohly být vybrány jako 

podkladová aktiva pro environmentálně 

udržitelné investice. Přilákat investice přes 

hranice v rámci Unie proto bude snazší. 
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podle jednotných kritérií, aby mohly být 

vybrány jako podkladová aktiva pro 

environmentálně udržitelné investice. 

Přilákat investice přes hranice v rámci 

Unie proto bude snazší. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  145 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Účinným způsobem, jak směrovat 

soukromé investice do udržitelných 

činností, je nabízení finančních produktů, 

které sledují environmentálně udržitelné 

cíle. Vnitrostátní požadavky pro uvedení 

finančních produktů a korporátních 

dluhopisů na trh jakožto udržitelných 

investic, zejména požadavky stanovené 

s cílem umožnit příslušným aktérům na 

trhu používat vnitrostátní značku, mají za 

cíl zvýšení důvěry investorů, zviditelnění 

a řešení obav z klamavé ekologické 

reklamy (tzv. greenwashingu). 

Greenwashingem se rozumí získání 

nespravedlivé konkurenční výhody tím, že 

se na trh uvede finanční produkt jakožto 

šetrný k životnímu prostředí, i když ve 

skutečnosti nesplňuje základní 

environmentální normy. V současné době 

má systémy označování zavedeno jen 

několik členských států. Vycházejí 

z různých taxonomií pro klasifikaci 

různých environmentálně udržitelných 

ekonomických činností. Vzhledem k 

politickým závazkům v rámci Pařížské 

dohody i na úrovni Unie je pravděpodobné, 

že pokud jde o finanční produkty nebo 

korporátní dluhopisy, které jsou uváděny 

na trh jako environmentálně udržitelné, 

bude systémy označování nebo jiné 

(9) Účinným způsobem, jak směrovat a 

postupně přesunout soukromé investice do 

udržitelných činností, je nabízení 

finančních produktů a služeb, které sledují 

environmentálně udržitelné cíle. 

Vnitrostátní požadavky pro uvedení 

finančních produktů a korporátních 

dluhopisů na trh jakožto udržitelných 

investic, zejména požadavky stanovené 

s cílem umožnit příslušným aktérům na 

trhu používat vnitrostátní značku, mají za 

cíl zvýšení důvěry investorů, zviditelnění 

a řešení obav z klamavé ekologické 

reklamy (tzv. greenwashingu). 

Greenwashingem se rozumí získání 

nespravedlivé konkurenční výhody tím, že 

se na trh uvede finanční produkt jakožto 

šetrný k životnímu prostředí, i když ve 

skutečnosti nesplňuje základní 

environmentální normy. V současné době 

má systémy označování zavedeno jen 

několik členských států. Vycházejí 

z různých taxonomií pro klasifikaci 

různých environmentálně udržitelných 

ekonomických činností. Vzhledem k 

politickým závazkům v rámci Pařížské 

dohody i na úrovni Unie je pravděpodobné, 

že pokud jde o finanční produkty nebo 

korporátní dluhopisy, které jsou uváděny 

na trh jako environmentálně udržitelné, 
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požadavky na aktéry na trhu zavádět stále 

více členských států. Členské státy by při 

tom používaly vlastní vnitrostátní 

taxonomie pro účely stanovení, které 

investice lze považovat za udržitelné. 

Pokud budou takové vnitrostátní 

požadavky založeny na různých kritériích 

týkajících se toho, které ekonomické 

činnosti lze považovat za environmentálně 

udržitelné, bude to investory odrazovat od 

investování přes hranice, a to z důvodu 

obtíží při porovnávání různých investičních 

příležitostí. Navíc by hospodářské 

subjekty, které chtějí přilákat investice 

z celé Unie, musely splňovat různá kritéria 

v různých členských státech, aby jejich 

činnosti mohly být považovány za 

environmentálně udržitelné pro účely 

různých značek. Chybějící jednotná kritéria 

tudíž zvýší náklady a vytvoří pro 

hospodářské subjekty významný odrazující 

faktor, který brání udržitelným investicím 

v přístupu na přeshraniční kapitálové trhy. 

Očekává se, že překážky v přístupu na 

přeshraniční kapitálové trhy pro účely 

získávání finančních prostředků 

na udržitelné projekty dále porostou. 

Kritéria pro určení, zda se jedná 

o ekonomickou činnost, která je 

environmentálně udržitelná, by proto měla 

být harmonizována na úrovni EU, aby se 

odstranily překážky pro fungování 

vnitřního trhu a zamezilo jejich vzniku 

v budoucnosti. Při této harmonizaci si 

budou hospodářské subjekty moci snadněji 

obstarat finanční prostředky pro své zelené 

činnosti přes hranice, neboť jejich 

ekonomické činnosti bude možno porovnat 

podle jednotných kritérií, aby mohly být 

vybrány jako podkladová aktiva pro 

environmentálně udržitelné investice. 

Přilákat investice přes hranice v rámci 

Unie proto bude snazší. 

bude systémy označování nebo jiné 

požadavky na aktéry na trhu zavádět stále 

více členských států. Členské státy by při 

tom používaly vlastní vnitrostátní 

taxonomie pro účely stanovení, které 

investice lze považovat za udržitelné. 

Pokud budou takové vnitrostátní 

požadavky založeny na různých kritériích 

týkajících se toho, které ekonomické 

činnosti lze považovat za environmentálně 

udržitelné, bude to investory odrazovat od 

investování přes hranice, a to z důvodu 

obtíží při porovnávání různých investičních 

příležitostí. Navíc by hospodářské 

subjekty, které chtějí přilákat investice 

z celé Unie, musely splňovat různá kritéria 

v různých členských státech, aby jejich 

činnosti mohly být považovány za 

environmentálně udržitelné pro účely 

různých značek. Chybějící jednotná kritéria 

tudíž zvýší náklady a vytvoří pro 

hospodářské subjekty významný odrazující 

faktor, který brání udržitelným investicím 

v přístupu na přeshraniční kapitálové trhy. 

Očekává se, že překážky v přístupu na 

přeshraniční kapitálové trhy pro účely 

získávání finančních prostředků 

na udržitelné projekty dále porostou. 

Kritéria pro určení, zda se jedná 

o ekonomickou činnost, která je 

environmentálně udržitelná, by proto měla 

být harmonizována na úrovni EU, aby se 

odstranily překážky pro fungování 

vnitřního trhu a zamezilo jejich vzniku 

v budoucnosti. Při této harmonizaci si 

budou hospodářské subjekty moci snadněji 

obstarat finanční prostředky pro své zelené 

činnosti přes hranice, neboť jejich 

ekonomické činnosti bude možno porovnat 

podle jednotných kritérií, aby mohly být 

vybrány jako podkladová aktiva pro 

environmentálně udržitelné investice. 

Přilákat investice přes hranice v rámci 

Unie proto bude snazší. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  146 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Účinným způsobem, jak směrovat 

soukromé investice do udržitelných 

činností, je nabízení finančních produktů, 

které sledují environmentálně udržitelné 

cíle. Vnitrostátní požadavky pro uvedení 

finančních produktů a korporátních 

dluhopisů na trh jakožto udržitelných 

investic, zejména požadavky stanovené 

s cílem umožnit příslušným aktérům na 

trhu používat vnitrostátní značku, mají za 

cíl zvýšení důvěry investorů, zviditelnění 

a řešení obav z klamavé ekologické 

reklamy (tzv. greenwashingu). 

Greenwashingem se rozumí získání 

nespravedlivé konkurenční výhody tím, že 

se na trh uvede finanční produkt jakožto 

šetrný k životnímu prostředí, i když ve 

skutečnosti nesplňuje základní 

environmentální normy. V současné době 

má systémy označování zavedeno jen 

několik členských států. Vycházejí 

z různých taxonomií pro klasifikaci 

různých environmentálně udržitelných 

ekonomických činností. Vzhledem k 

politickým závazkům v rámci Pařížské 

dohody i na úrovni Unie je 

pravděpodobné, že pokud jde o finanční 

produkty nebo korporátní dluhopisy, které 

jsou uváděny na trh jako environmentálně 

udržitelné, bude systémy označování nebo 

jiné požadavky na aktéry na trhu zavádět 

stále více členských států. Členské státy by 

při tom používaly vlastní vnitrostátní 

taxonomie pro účely stanovení, které 

investice lze považovat za udržitelné. 

Pokud budou takové vnitrostátní 

požadavky založeny na různých kritériích 

týkajících se toho, které ekonomické 

činnosti lze považovat za environmentálně 

udržitelné, bude to investory odrazovat od 

(9) Účinným způsobem, jak směrovat 

soukromé investice do udržitelných 

činností, je nabízení finančních produktů, 

které sledují environmentálně udržitelné 

cíle. Vnitrostátní požadavky pro uvedení 

finančních produktů a korporátních 

dluhopisů na trh jakožto udržitelných 

investic, zejména požadavky stanovené 

s cílem umožnit příslušným aktérům na 

trhu používat vnitrostátní značku, mají za 

cíl zvýšení důvěry investorů, zviditelnění 

a řešení obav z klamavé ekologické 

reklamy (tzv. greenwashingu). 

Greenwashingem se rozumí získání 

nespravedlivé konkurenční výhody tím, že 

se na trh uvede finanční produkt jakožto 

šetrný k životnímu prostředí, i když ve 

skutečnosti nesplňuje základní 

environmentální normy. V současné době 

má systémy označování zavedeno jen 

několik členských států. Vycházejí 

z různých taxonomií pro klasifikaci 

různých environmentálně udržitelných 

ekonomických činností. Vzhledem k 

politickým závazkům v rámci Pařížské 

dohody i na úrovni Unie je možné, že 

pokud jde o finanční produkty nebo 

korporátní dluhopisy, které jsou uváděny 

na trh jako environmentálně udržitelné, 

bude systémy označování nebo jiné 

požadavky na aktéry na trhu zavádět stále 

více členských států. Členské státy by při 

tom používaly vlastní vnitrostátní 

taxonomie pro účely stanovení, které 

investice lze považovat za udržitelné. 

Pokud budou takové vnitrostátní 

požadavky založeny na různých kritériích 

týkajících se toho, které ekonomické 

činnosti lze považovat za environmentálně 

udržitelné, bude to investory odrazovat od 
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investování přes hranice, a to z důvodu 

obtíží při porovnávání různých investičních 

příležitostí. Navíc by hospodářské 

subjekty, které chtějí přilákat investice 

z celé Unie, musely splňovat různá kritéria 

v různých členských státech, aby jejich 

činnosti mohly být považovány za 

environmentálně udržitelné pro účely 

různých značek. Chybějící jednotná kritéria 

tudíž zvýší náklady a vytvoří pro 

hospodářské subjekty významný odrazující 

faktor, který brání udržitelným investicím 

v přístupu na přeshraniční kapitálové trhy. 

Očekává se, že překážky v přístupu na 

přeshraniční kapitálové trhy pro účely 

získávání finančních prostředků 

na udržitelné projekty dále porostou. 

Kritéria pro určení, zda se jedná 

o ekonomickou činnost, která je 

environmentálně udržitelná, by proto měla 

být harmonizována na úrovni EU, aby se 

odstranily překážky pro fungování 

vnitřního trhu a zamezilo jejich vzniku 

v budoucnosti. Při této harmonizaci si 

budou hospodářské subjekty moci snadněji 

obstarat finanční prostředky pro své zelené 

činnosti přes hranice, neboť jejich 

ekonomické činnosti bude možno porovnat 

podle jednotných kritérií, aby mohly být 

vybrány jako podkladová aktiva pro 

environmentálně udržitelné investice. 

Přilákat investice přes hranice v rámci 

Unie proto bude snazší. 

investování přes hranice, a to z důvodu 

obtíží při porovnávání různých investičních 

příležitostí. Navíc by hospodářské 

subjekty, které chtějí přilákat investice 

z celé Unie, musely splňovat různá kritéria 

v různých členských státech, aby jejich 

činnosti mohly být považovány za 

environmentálně udržitelné pro účely 

různých značek. Chybějící jednotná kritéria 

tudíž zvýší náklady a vytvoří pro 

hospodářské subjekty významný odrazující 

faktor, který brání udržitelným investicím 

v přístupu na přeshraniční kapitálové trhy. 

Očekává se, že překážky v přístupu na 

přeshraniční kapitálové trhy pro účely 

získávání finančních prostředků 

na udržitelné projekty dále porostou. 

Kritéria pro určení, zda se jedná 

o ekonomickou činnost, která je 

environmentálně udržitelná, by proto 

mohla být – jako jedno z navrhovaných 

řešení – harmonizována na úrovni EU, aby 

se odstranily překážky pro fungování 

vnitřního trhu a zamezilo jejich vzniku 

v budoucnosti. Při této harmonizaci si 

budou hospodářské subjekty moci snadněji 

obstarat finanční prostředky pro své zelené 

činnosti přes hranice, neboť jejich 

ekonomické činnosti bude možno porovnat 

podle jednotných kritérií, aby mohly být 

vybrány jako podkladová aktiva pro 

environmentálně udržitelné investice. 

Přilákat investice přes hranice v rámci 

Unie proto bude snazší. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Účinným způsobem, jak směrovat (9) Účinným způsobem, jak směrovat 
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soukromé investice do udržitelných 

činností, je nabízení finančních produktů, 

které sledují environmentálně udržitelné 

cíle. Vnitrostátní požadavky pro uvedení 

finančních produktů a korporátních 

dluhopisů na trh jakožto udržitelných 

investic, zejména požadavky stanovené 

s cílem umožnit příslušným aktérům na 

trhu používat vnitrostátní značku, mají za 

cíl zvýšení důvěry investorů, zviditelnění 

a řešení obav z klamavé ekologické 

reklamy (tzv. greenwashingu). 

Greenwashingem se rozumí získání 

nespravedlivé konkurenční výhody tím, že 

se na trh uvede finanční produkt jakožto 

šetrný k životnímu prostředí, i když ve 

skutečnosti nesplňuje základní 

environmentální normy. V současné době 

má systémy označování zavedeno jen 

několik členských států. Vycházejí 

z různých taxonomií pro klasifikaci 

různých environmentálně udržitelných 

ekonomických činností. Vzhledem k 

politickým závazkům v rámci Pařížské 

dohody i na úrovni Unie je pravděpodobné, 

že pokud jde o finanční produkty nebo 

korporátní dluhopisy, které jsou uváděny 

na trh jako environmentálně udržitelné, 

bude systémy označování nebo jiné 

požadavky na aktéry na trhu zavádět stále 

více členských států. Členské státy by při 

tom používaly vlastní vnitrostátní 

taxonomie pro účely stanovení, které 

investice lze považovat za udržitelné. 

Pokud budou takové vnitrostátní 

požadavky založeny na různých kritériích 

týkajících se toho, které ekonomické 

činnosti lze považovat za environmentálně 

udržitelné, bude to investory odrazovat od 

investování přes hranice, a to z důvodu 

obtíží při porovnávání různých investičních 

příležitostí. Navíc by hospodářské 

subjekty, které chtějí přilákat investice 

z celé Unie, musely splňovat různá kritéria 

v různých členských státech, aby jejich 

činnosti mohly být považovány za 

environmentálně udržitelné pro účely 

různých značek. Chybějící jednotná kritéria 

soukromé investice do udržitelných 

činností, je nabízení finančních produktů, 

které sledují environmentálně udržitelné 

cíle a jsou jako takové nabízeny. 

Vnitrostátní požadavky pro uvedení 

finančních produktů a korporátních 

dluhopisů na trh jakožto udržitelných 

investic, zejména požadavky stanovené 

s cílem umožnit příslušným aktérům na 

trhu používat vnitrostátní značku, mají za 

cíl zvýšení důvěry investorů, zviditelnění 

a řešení obav z klamavé ekologické 

reklamy (tzv. greenwashingu). 

Greenwashingem se rozumí získání 

nespravedlivé konkurenční výhody tím, že 

se na trh uvede finanční produkt jakožto 

šetrný k životnímu prostředí, i když ve 

skutečnosti nesplňuje základní 

environmentální normy. V současné době 

má systémy označování zavedeno jen 

několik členských států. Vycházejí 

z různých taxonomií pro klasifikaci 

různých environmentálně udržitelných 

ekonomických činností. Vzhledem k 

politickým závazkům v rámci Pařížské 

dohody i na úrovni Unie je pravděpodobné, 

že pokud jde o finanční produkty nebo 

korporátní dluhopisy, které jsou uváděny 

na trh jako environmentálně udržitelné, 

bude systémy označování nebo jiné 

požadavky na aktéry na trhu zavádět stále 

více členských států. Členské státy by při 

tom používaly vlastní vnitrostátní 

taxonomie pro účely stanovení, které 

investice lze považovat za udržitelné. 

Pokud budou takové vnitrostátní 

požadavky založeny na různých kritériích 

týkajících se toho, které ekonomické 

činnosti lze považovat za environmentálně 

udržitelné, bude to investory odrazovat od 

investování přes hranice, a to z důvodu 

obtíží při porovnávání různých investičních 

příležitostí. Navíc by hospodářské 

subjekty, které chtějí přilákat investice 

z celé Unie, musely splňovat různá kritéria 

v různých členských státech, aby jejich 

činnosti mohly být považovány za 

environmentálně udržitelné pro účely 
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tudíž zvýší náklady a vytvoří pro 

hospodářské subjekty významný odrazující 

faktor, který brání udržitelným investicím 

v přístupu na přeshraniční kapitálové trhy. 

Očekává se, že překážky v přístupu na 

přeshraniční kapitálové trhy pro účely 

získávání finančních prostředků 

na udržitelné projekty dále porostou. 

Kritéria pro určení, zda se jedná 

o ekonomickou činnost, která je 

environmentálně udržitelná, by proto měla 

být harmonizována na úrovni EU, aby se 

odstranily překážky pro fungování 

vnitřního trhu a zamezilo jejich vzniku 

v budoucnosti. Při této harmonizaci si 

budou hospodářské subjekty moci snadněji 

obstarat finanční prostředky pro své zelené 

činnosti přes hranice, neboť jejich 

ekonomické činnosti bude možno porovnat 

podle jednotných kritérií, aby mohly být 

vybrány jako podkladová aktiva pro 

environmentálně udržitelné investice. 

Přilákat investice přes hranice v rámci 

Unie proto bude snazší. 

různých značek. Chybějící jednotná kritéria 

tudíž zvýší náklady a vytvoří pro 

hospodářské subjekty významný odrazující 

faktor, který brání udržitelným investicím 

v přístupu na přeshraniční kapitálové trhy. 

Očekává se, že překážky v přístupu na 

přeshraniční kapitálové trhy pro účely 

získávání finančních prostředků 

na udržitelné projekty dále porostou. 

Kritéria pro určení, zda se jedná 

o ekonomickou činnost, která je 

environmentálně udržitelná, by proto měla 

být harmonizována na úrovni EU, aby se 

odstranily překážky pro fungování 

vnitřního trhu a zamezilo jejich vzniku 

v budoucnosti. Při této harmonizaci si 

budou hospodářské subjekty moci snadněji 

obstarat finanční prostředky pro své zelené 

činnosti přes hranice, neboť jejich 

ekonomické činnosti bude možno porovnat 

podle jednotných kritérií, aby mohly být 

vybrány jako podkladová aktiva pro 

environmentálně udržitelné investice. 

Přilákat investice přes hranice v rámci 

Unie proto bude snazší. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  148 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Rámec taxonomie pro investice do 

udržitelných investic by měl primárně 

sloužit k usnadnění investic tohoto typu a 

neměl by být nástrojem nuceného 

přerozdělování investic z jiných projektů. 

Rámec taxonomie pro investice do 

udržitelných investic by neměl podstatně 

ovlivnit dostupnost/náklady jiných forem 

financování. Je třeba zvážit, jaké dopady 

mohou mít „udržitelné“ nástroje na 
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„neudržitelné“ nástroje, které byly dříve 

realizovány. Rovněž je důležité stanovit, že 

toto nařízení by mělo být použitelné pouze 

pro nové investice, aby se zabránilo 

zpětnému účinku. 

Or. en 

Odůvodnění 

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. 

 

Pozměňovací návrh  149 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Kromě toho by případné 

označování finančních produktů nebo 

podnikových dluhopisů za škodlivé pro 

životní prostředí s jednotnými kritérii 

poskytlo dodatečné informace o trhu s 

ohledem na ekonomické činnosti, které 

významně poškozují environmentální cíle, 

a umožnilo by finančnímu trhu postupně 

směrovat soukromé investice do 

environmentálně neutrálních 

ekonomických činností, které nemají 

zvláštní označení, nebo do 

environmentálně udržitelných 

hospodářských činnosti. Rovněž umožní 

Unii a členským státům, aby ukončily 

veřejnou finanční podporu pro investice, 

které významně poškozují 

environmentální cíle. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  150 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Aby Unie dosáhla svých závazků v 

oblasti životního prostředí a klimatu, je 

třeba mobilizovat soukromé investice. 

Dosažení tohoto cíle vyžaduje dlouhodobé 

plánování a stabilitu a předvídatelnost 

regulace pro investory. Za účelem 

zajištění soudržného politického rámce 

pro udržitelné investice je proto důležité, 

aby ustanovení tohoto nařízení stavěla na 

stávajících právních předpisech Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Pro splnění unijních závazků v 

oblasti životního prostředí a klimatu je 

zapotřebí soukromých investic. Pro 

mobilizaci soukromých investic je 

nezbytné zajistit soudržný politický rámec 

pro udržitelné investice. To vyžaduje 

dlouhodobou stabilitu a předvídatelnost 

regulace pro investory. Je proto důležité, 

aby ustanovení tohoto nařízení stavěla na 

stávajících právních předpisech Unie. 

Or. en 

 



 

PE632.153v01-00 26/170 AM\1172566CS.docx 

CS 

Pozměňovací návrh  152 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Kromě toho, pokud účastníci trhu 

neposkytnou investorům žádné vysvětlení 

ohledně toho, jak činnosti, do nichž 

investují, přispějí k environmentálním 

cílům, nebo pokud budou při vysvětlování 

toho, co je „udržitelná“ ekonomická 

činnost, používat rozdílné pojmy, bude pro 

investory nepřiměřeně obtížné tyto různé 

finanční produkty ověřit a porovnat. Bylo 

zjištěno, že tato skutečnost investory 

od investování do „zelených“ finančních 

produktů odrazuje. Nedostatečná důvěra 

investorů má navíc na trhu s udržitelnými 

investicemi závažné negativní dopady. 

Dále se ukázalo, že vnitrostátní předpisy 

nebo tržní iniciativy přijaté za účelem 

řešení této otázky v rámci vnitrostátních 

hranic povedou k fragmentaci vnitřního 

trhu. Pokud účastníci finančního trhu 

budou zveřejňovat, jakým způsobem 

finanční produkty, o nichž tvrdí, že jsou 

šetrné k životnímu prostředí, splňují 

environmentální cíle, a budou při tom 

používat pro celou Unii společná kritéria 

ohledně toho, co je environmentálně 

udržitelná ekonomická činnost, pomůže to 

investorům porovnat investiční příležitosti 

šetrné k životnímu prostředí přes hranice. 

Investoři budou do „zelených“ finančních 

produktů v celé Unii investovat s vyšší 

důvěrou, čímž se zlepší fungování 

vnitřního trhu. 

(10) Kromě toho, pokud účastníci trhu 

nezveřejní, jak činnosti, do nichž investují, 

přispějí k environmentálním cílům, nebo 

pokud budou při stanovování, co je 

„udržitelná“ ekonomická činnost, používat 

rozdílné parametry a kritéria, bude pro 

investory nepřiměřeně obtížné tyto různé 

finanční produkty ověřit a porovnat. Bylo 

zjištěno, že tato skutečnost investory 

od investování do udržitelných finančních 

produktů odrazuje. Nedostatečná důvěra 

investorů má navíc na trhu s udržitelnými 

investicemi závažné negativní dopady. 

Dále se ukázalo, že vnitrostátní předpisy 

nebo tržní iniciativy přijaté za účelem 

řešení této otázky v rámci vnitrostátních 

hranic povedou k fragmentaci vnitřního 

trhu. Pokud účastníci finančního trhu 

budou zveřejňovat, jakým způsobem 

finanční produkty, o nichž tvrdí, že jsou 

šetrné k životnímu prostředí, splňují 

environmentální cíle, a budou při tom 

používat pro celou Unii společná kritéria 

ohledně toho, co je environmentálně 

udržitelná ekonomická činnost, pomůže to 

investorům porovnat dopad investičních 

příležitostí na životní prostředí přes 

hranice. Investoři budou do „zelených“ 

finančních produktů v celé Unii investovat 

s vyšší důvěrou, čímž se zlepší fungování 

vnitřního trhu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  153 

Elena Gentile 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Kromě toho, pokud účastníci trhu 

neposkytnou investorům žádné vysvětlení 

ohledně toho, jak činnosti, do nichž 

investují, přispějí k environmentálním 

cílům, nebo pokud budou při vysvětlování 

toho, co je „udržitelná“ ekonomická 

činnost, používat rozdílné pojmy, bude pro 

investory nepřiměřeně obtížné tyto různé 

finanční produkty ověřit a porovnat. Bylo 

zjištěno, že tato skutečnost investory 

od investování do „zelených“ finančních 

produktů odrazuje. Nedostatečná důvěra 

investorů má navíc na trhu s udržitelnými 

investicemi závažné negativní dopady. 

Dále se ukázalo, že vnitrostátní předpisy 

nebo tržní iniciativy přijaté za účelem 

řešení této otázky v rámci vnitrostátních 

hranic povedou k fragmentaci vnitřního 

trhu. Pokud účastníci finančního trhu 

budou zveřejňovat, jakým způsobem 

finanční produkty, o nichž tvrdí, že jsou 

šetrné k životnímu prostředí, splňují 

environmentální cíle, a budou při tom 

používat pro celou Unii společná kritéria 

ohledně toho, co je environmentálně 

udržitelná ekonomická činnost, pomůže to 

investorům porovnat investiční příležitosti 

šetrné k životnímu prostředí přes hranice. 

Investoři budou do „zelených“ finančních 

produktů v celé Unii investovat s vyšší 

důvěrou, čímž se zlepší fungování 

vnitřního trhu. 

(10) Kromě toho, pokud účastníci trhu 

nezveřejní, jak činnosti, do nichž investují, 

přispějí k environmentálním cílům, nebo 

pokud budou při stanovování, co je 

„udržitelná“ ekonomická činnost, používat 

rozdílné parametry a kritéria, bude pro 

investory nepřiměřeně obtížné tyto různé 

finanční produkty ověřit a porovnat. Bylo 

zjištěno, že tato skutečnost investory 

od investování do udržitelných finančních 

produktů odrazuje. Nedostatečná důvěra 

investorů má navíc na trhu s udržitelnými 

investicemi závažné negativní dopady. 

Dále se ukázalo, že vnitrostátní předpisy 

nebo tržní iniciativy přijaté za účelem 

řešení této otázky v rámci vnitrostátních 

hranic povedou k fragmentaci vnitřního 

trhu. Pokud účastníci finančního trhu 

budou zveřejňovat, jakým způsobem 

finanční produkty, o nichž tvrdí, že jsou 

šetrné k životnímu prostředí, splňují 

environmentální cíle, a budou při tom 

používat pro celou Unii společná kritéria 

ohledně toho, co je environmentálně 

udržitelná ekonomická činnost, pomůže to 

investorům porovnat investiční příležitosti 

šetrné k životnímu prostředí přes hranice. 

Investoři budou do „zelených“ finančních 

produktů v celé Unii investovat s vyšší 

důvěrou, čímž se zlepší fungování 

vnitřního trhu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Kromě toho, pokud účastníci trhu 

neposkytnou investorům žádné vysvětlení 

ohledně toho, jak činnosti, do nichž 

investují, přispějí k environmentálním 

cílům, nebo pokud budou při vysvětlování 

toho, co je „udržitelná“ ekonomická 

činnost, používat rozdílné pojmy, bude pro 

investory nepřiměřeně obtížné tyto různé 

finanční produkty ověřit a porovnat. Bylo 

zjištěno, že tato skutečnost investory 

od investování do „zelených“ finančních 

produktů odrazuje. Nedostatečná důvěra 

investorů má navíc na trhu s udržitelnými 

investicemi závažné negativní dopady. 

Dále se ukázalo, že vnitrostátní předpisy 

nebo tržní iniciativy přijaté za účelem 

řešení této otázky v rámci vnitrostátních 

hranic povedou k fragmentaci vnitřního 

trhu. Pokud účastníci finančního trhu 

budou zveřejňovat, jakým způsobem 

finanční produkty, o nichž tvrdí, že jsou 

šetrné k životnímu prostředí, splňují 

environmentální cíle, a budou při tom 

používat pro celou Unii společná kritéria 

ohledně toho, co je environmentálně 

udržitelná ekonomická činnost, pomůže to 

investorům porovnat investiční příležitosti 

šetrné k životnímu prostředí přes hranice. 

Investoři budou do „zelených“ finančních 

produktů v celé Unii investovat s vyšší 

důvěrou, čímž se zlepší fungování 

vnitřního trhu. 

(10) Kromě toho, pokud účastníci trhu 

neposkytnou investorům žádné vysvětlení 

ohledně toho, jak činnosti, do nichž 

investují, přispějí k environmentálním 

cílům, nebo pokud budou při vysvětlování 

toho, co je „udržitelná“ ekonomická 

činnost, používat rozdílné pojmy, bude pro 

investory nepřiměřeně obtížné tyto různé 

finanční produkty ověřit a porovnat. Bylo 

zjištěno, že tato skutečnost investory 

od investování do „zelených“ finančních 

produktů odrazuje. Nedostatečná důvěra 

investorů má navíc na trhu s udržitelnými 

investicemi závažné negativní dopady. 

Dále se ukázalo, že vnitrostátní předpisy 

nebo tržní iniciativy přijaté za účelem 

řešení této otázky v rámci vnitrostátních 

hranic povedou k fragmentaci vnitřního 

trhu. Pokud účastníci finančního trhu 

budou zveřejňovat, jakým způsobem 

finanční produkty, o nichž tvrdí, že jsou 

šetrné k životnímu prostředí, splňují 

environmentální cíle, a budou při tom 

používat pro celou Unii společná kritéria 

ohledně toho, co je environmentálně 

udržitelná ekonomická činnost, pomůže to 

investorům porovnat investiční příležitosti 

šetrné k životnímu prostředí přes hranice a 

bude to motivovat investující podniky, aby 

učinily své obchodní modely udržitelnější. 

Investoři budou do „zelených“ finančních 

produktů v celé Unii investovat s vyšší 

důvěrou, čímž se zlepší fungování 

vnitřního trhu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Kromě toho, pokud účastníci trhu 

neposkytnou investorům žádné vysvětlení 

ohledně toho, jak činnosti, do nichž 

investují, přispějí k environmentálním 

cílům, nebo pokud budou při vysvětlování 

toho, co je „udržitelná“ ekonomická 

činnost, používat rozdílné pojmy, bude pro 

investory nepřiměřeně obtížné tyto různé 

finanční produkty ověřit a porovnat. Bylo 

zjištěno, že tato skutečnost investory 

od investování do „zelených“ finančních 

produktů odrazuje. Nedostatečná důvěra 

investorů má navíc na trhu s udržitelnými 

investicemi závažné negativní dopady. 

Dále se ukázalo, že vnitrostátní předpisy 

nebo tržní iniciativy přijaté za účelem 

řešení této otázky v rámci vnitrostátních 

hranic povedou k fragmentaci vnitřního 

trhu. Pokud účastníci finančního trhu 

budou zveřejňovat, jakým způsobem 

finanční produkty, o nichž tvrdí, že jsou 

šetrné k životnímu prostředí, splňují 

environmentální cíle, a budou při tom 

používat pro celou Unii společná kritéria 

ohledně toho, co je environmentálně 

udržitelná ekonomická činnost, pomůže to 

investorům porovnat investiční příležitosti 

šetrné k životnímu prostředí přes hranice. 

Investoři budou do „zelených“ finančních 

produktů v celé Unii investovat s vyšší 

důvěrou, čímž se zlepší fungování 

vnitřního trhu. 

(10) Kromě toho, pokud účastníci trhu 

neposkytnou investorům žádné vysvětlení 

ohledně toho, jak činnosti, do nichž 

investují, přispějí k environmentálním 

cílům, nebo pokud budou při vysvětlování 

toho, co je „udržitelná“ ekonomická 

činnost, používat rozdílné pojmy, bude pro 

investory nepřiměřeně obtížné tyto různé 

finanční produkty ověřit a porovnat. Bylo 

zjištěno, že tato skutečnost investory 

od investování do udržitelných finančních 

produktů odrazuje. Nedostatečná důvěra 

investorů má navíc na trhu s udržitelnými 

investicemi závažné negativní dopady. 

Dále se ukázalo, že vnitrostátní předpisy 

nebo tržní iniciativy přijaté za účelem 

řešení této otázky v rámci vnitrostátních 

hranic povedou k fragmentaci vnitřního 

trhu. Pokud účastníci finančního trhu 

budou zveřejňovat, jakým způsobem 

finanční produkty, o nichž tvrdí, že jsou 

šetrné k životnímu prostředí, splňují 

environmentální cíle, a budou při tom 

používat pro celou Unii společná kritéria 

ohledně toho, co je environmentálně 

udržitelná ekonomická činnost, pomůže to 

investorům porovnat investiční příležitosti 

šetrné k životnímu prostředí přes hranice. 

Investoři budou do udržitelných finančních 

produktů v celé Unii investovat s vyšší 

důvěrou, čímž se zlepší fungování 

vnitřního trhu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  156 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Kromě toho, pokud účastníci trhu (10) Kromě toho, pokud účastníci trhu 
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neposkytnou investorům žádné vysvětlení 

ohledně toho, jak činnosti, do nichž 

investují, přispějí k environmentálním 

cílům, nebo pokud budou při vysvětlování 

toho, co je „udržitelná“ ekonomická 

činnost, používat rozdílné pojmy, bude pro 

investory nepřiměřeně obtížné tyto různé 

finanční produkty ověřit a porovnat. Bylo 

zjištěno, že tato skutečnost investory 

od investování do „zelených“ finančních 

produktů odrazuje. Nedostatečná důvěra 

investorů má navíc na trhu s udržitelnými 

investicemi závažné negativní dopady. 

Dále se ukázalo, že vnitrostátní předpisy 

nebo tržní iniciativy přijaté za účelem 

řešení této otázky v rámci vnitrostátních 

hranic povedou k fragmentaci vnitřního 

trhu. Pokud účastníci finančního trhu 

budou zveřejňovat, jakým způsobem 

finanční produkty, o nichž tvrdí, že jsou 

šetrné k životnímu prostředí, splňují 

environmentální cíle, a budou při tom 

používat pro celou Unii společná kritéria 

ohledně toho, co je environmentálně 

udržitelná ekonomická činnost, pomůže to 

investorům porovnat investiční příležitosti 

šetrné k životnímu prostředí přes hranice. 

Investoři budou do „zelených“ finančních 

produktů v celé Unii investovat s vyšší 

důvěrou, čímž se zlepší fungování 

vnitřního trhu. 

neposkytnou investorům žádné vysvětlení 

ohledně toho, jak činnosti, do nichž 

investují, přispějí k environmentálním 

cílům, nebo pokud budou při vysvětlování 

toho, co je „udržitelná“ ekonomická 

činnost, používat rozdílné pojmy, bude pro 

investory nepřiměřeně obtížné tyto různé 

finanční produkty ověřit a porovnat. Bylo 

zjištěno, že tato skutečnost investory 

od investování do „zelených“ finančních 

produktů odrazuje. Nedostatečná důvěra 

investorů má navíc na trhu s udržitelnými 

investicemi závažné negativní dopady. 

Dále někteří tvrdí, že vnitrostátní předpisy 

nebo tržní iniciativy přijaté za účelem 

řešení této otázky v rámci vnitrostátních 

hranic povedou k fragmentaci vnitřního 

trhu. Pokud účastníci finančního trhu 

budou zveřejňovat, jakým způsobem 

finanční produkty, o nichž tvrdí, že jsou 

šetrné k životnímu prostředí, splňují 

environmentální cíle, a budou při tom 

používat pro celou Unii společná kritéria 

ohledně toho, co je environmentálně 

udržitelná ekonomická činnost, pomůže to 

investorům porovnat investiční příležitosti 

šetrné k životnímu prostředí přes hranice. 

Investoři budou do „zelených“ finančních 

produktů v celé Unii investovat s vyšší 

důvěrou, čímž se zlepší fungování 

vnitřního trhu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  157 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Ukazatele by měly být 

harmonizovány na základě existujících 

aktivit, jako je například činnost Komise, 

Evropské agentury pro životní prostředí a 
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OECD, a měly by zachycovat dopad na 

životní prostředí z hlediska CO2 a dalších 

emisí, biologickou rozmanitost, produkci 

odpadu, využívání energie a obnovitelné 

energie, surovin a vody a přímé a nepřímé 

využívání půdy, jak je stanoveno rámcem 

Komise pro sledování oběhového 

hospodářství (COM/2018/29 final), 

akčním plánem EU pro oběhové 

hospodářství (COM/2015/0614 final) a 

usnesením Evropského parlamentu ze dne 

9. července 2015 o účinném využívání 

zdrojů: směrem k oběhovému 

hospodářství (2014/2208(INI)). Kromě 

toho by ukazatele měly být navrženy tak, 

aby zohledňovaly i doporučení skupiny 

odborníků Evropské komise pro 

financování oběhového hospodářství. 

Komise by měla posoudit, jak začlenit 

práci této skupiny odborníků do skupiny 

TEG. Ukazatele by měly zohledňovat 

mezinárodně uznávané udržitelné 

standardy.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  158 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Ukazatele by měly být 

harmonizovány na základě existujících 

aktivit, jako je například činnost Komise, 

Evropské agentury pro životní prostředí a 

OECD, a měly by zachycovat dopad na 

životní prostředí z hlediska CO2 a dalších 

emisí, biologickou rozmanitost, produkci 

odpadu, využívání energie, surovin a vody 

a přímé a nepřímé využívání půdy, jak je 

stanoveno rámcem Komise pro sledování 

oběhového hospodářství (COM/2018/29 

final), akčním plánem EU pro oběhové 
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hospodářství (COM/2015/0614 final) a 

usnesením Evropského parlamentu o 

účinném využívání zdrojů: směrem k 

oběhovému hospodářství 

(2014/2208(INI)). Kromě toho by 

ukazatele měly být navrženy tak, aby 

zohledňovaly i doporučení skupiny 

odborníků Evropské komise pro 

financování oběhového hospodářství. 

Komise by měla posoudit, jak začlenit 

práci této skupiny odborníků do skupiny 

TEG. Ukazatele by měly zohledňovat 

mezinárodně uznávané udržitelné 

standardy.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Za účelem dosažení účinného 

dopadu na životní prostředí a udržitelnost, 

snížení zbytečné administrativní zátěže 

účastníků finančního trhu a usnadnění 

růstu financování udržitelných 

ekonomických činností ze strany 

evropských finančních trhů by taxonomie 

měla být založena na harmonizovaných, 

porovnatelných a jednotných kritériích. Je 

třeba zabránit jakémukoli překrývání 

právních předpisů nebo preventivních 

legislativních opatření, které by nebylo v 

souladu se zásadami zlepšování právní 

úpravy a přiměřenosti a cílem vytvořit 

konzistentní terminologii a jasný 

předpisový rámec nebo by vedlo ke 

zbytečnému zatížení orgánů i finančních 

institucí. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  160 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Aby byly odstraněny stávající 

překážky ve fungování vnitřního trhu 

a bylo zamezeno vzniku takovýchto 

překážek v budoucnosti, měly by být 

členské státy povinny používat při 

zavádění požadavků pro aktéry na trhu za 

účelem označování finančních produktů 

nebo korporátních dluhopisů, které jsou na 

vnitrostátní úrovni na trh uváděny jako 

environmentálně udržitelné, společnou 

koncepci environmentálně udržitelných 

investic. Ze stejných důvodů by správci 

fondů a institucionální investoři, kteří 

udávají, že sledují environmentální cíle, 

měli používat stejnou koncepci 

environmentálně udržitelných investic při 

zveřejňování údajů o naplňování těchto 

cílů. 

(11) Aby byly odstraněny stávající 

překážky ve fungování vnitřního trhu 

a bylo zamezeno vzniku takovýchto 

překážek v budoucnosti, mohly by být 

členské státy vybízeny, aby při zavádění 

požadavků pro aktéry na trhu za účelem 

označování finančních produktů nebo 

korporátních dluhopisů, které jsou na 

vnitrostátní úrovni na trh uváděny jako 

environmentálně udržitelné, používaly 

společnou koncepci environmentálně 

udržitelných investic. Ze stejných důvodů 

by správci fondů a institucionální investoři, 

kteří udávají, že sledují environmentální 

cíle, měli používat stejnou koncepci 

environmentálně udržitelných investic při 

zveřejňování údajů o naplňování těchto 

cílů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Stanovení kritérií pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti může přimět podniky, aby 

dobrovolně zveřejňovaly na svých 

internetových stránkách informace 

o environmentálně udržitelných 

ekonomických činnostech, které 

(12) Informace o environmentálním a 

sociálním dopadu činností na životní 

prostředí pomohou příslušným aktérům 

na finančních trzích nejen snadno zjistit 

míru udržitelnosti ekonomických činností 

prováděných podniky, ale usnadní to 

podnikům i získávání finančních 
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provádějí. Tyto informace pomohou 

příslušným aktérům na finančních trzích 

nejen snadno zjistit, které podniky 

provádějí environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti, ale usnadní to těmto 

podnikům i získávání finančních 

prostředků na jejich zelené činnosti. 

prostředků na jejich udržitelné činnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Stanovení kritérií pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti může přimět podniky, aby 

dobrovolně zveřejňovaly na svých 

internetových stránkách informace 

o environmentálně udržitelných 

ekonomických činnostech, které provádějí. 

Tyto informace pomohou příslušným 

aktérům na finančních trzích nejen snadno 

zjistit, které podniky provádějí 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, ale usnadní to těmto podnikům i 

získávání finančních prostředků na jejich 

zelené činnosti. 

(12) Stanovení kritérií pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti může přimět podniky, aby 

dobrovolně zveřejňovaly na svých 

internetových stránkách informace 

o environmentálně udržitelných 

ekonomických činnostech, které provádějí. 

Tyto informace pomohou příslušným 

aktérům na finančních trzích nejen snadno 

zjistit, které podniky provádějí 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, ale usnadní to těmto podnikům i 

získávání finančních prostředků na jejich 

udržitelné činnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Stanovení kritérií pro (12) Stanovení kritérií pro 
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environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti může přimět podniky, aby 

dobrovolně zveřejňovaly na svých 

internetových stránkách informace 

o environmentálně udržitelných 

ekonomických činnostech, které provádějí. 

Tyto informace pomohou příslušným 

aktérům na finančních trzích nejen snadno 

zjistit, které podniky provádějí 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, ale usnadní to těmto podnikům i 

získávání finančních prostředků na jejich 

zelené činnosti. 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti může přimět podniky, aby 

dobrovolně zveřejňovaly na svých 

internetových stránkách informace 

o environmentálně udržitelných 

ekonomických činnostech, které provádějí. 

Tyto informace pomohou příslušným 

aktérům na finančních trzích nejen snadno 

zjistit, které podniky provádějí 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, ale usnadní to těmto podnikům i 

získávání finančních prostředků na jejich 

udržitelné činnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Unijní klasifikace 

environmentálně udržitelných 
ekonomických činností by měla umožnit 

rozvoj budoucích politik Unie, včetně 

celounijních norem pro environmentálně 

udržitelné finanční produkty, a v konečném 

důsledku zavedení značek, kterým bude 

formálně uznáno dodržování uvedených 

norem v celé Unii. Jednotné právní 

požadavky pro považování investic za 

environmentálně udržitelné, které budou 

založeny na jednotných kritériích pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, jsou nezbytným východiskem pro 

budoucí právní předpisy Unie zaměřené na 

umožnění těchto investic. 

(13) Celounijní ukazatele pro určení 

dopadu ekonomických činností na životní 

prostředí by měly umožnit rozvoj 

budoucích politik Unie, včetně 

celounijních norem pro environmentálně 

udržitelné finanční produkty, a v konečném 

důsledku zavedení značek, kterým bude 

formálně uznáno dodržování uvedených 

norem v celé Unii. Jednotné právní 

požadavky posuzování environmentální 

udržitelnosti investic, které budou 

založeny na jednotných kritériích určování 

environmentální udržitelnosti 

ekonomických činností a na společných 

ukazatelích pro posuzování dopadu 

investic na životní prostředí, jsou 

nezbytným východiskem pro budoucí 

právní předpisy Unie zaměřené na 

usnadnění přechodu z investic 

s negativním dopadem na životní prostředí 

na investice s dopadem pozitivním. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 

Markus Ferber 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Unijní klasifikace environmentálně 

udržitelných ekonomických činností by 

měla umožnit rozvoj budoucích politik 

Unie, včetně celounijních norem pro 

environmentálně udržitelné finanční 

produkty, a v konečném důsledku zavedení 

značek, kterým bude formálně uznáno 

dodržování uvedených norem v celé Unii. 

Jednotné právní požadavky pro 

považování investic za environmentálně 

udržitelné, které budou založeny na 

jednotných kritériích pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, jsou nezbytným východiskem pro 

budoucí právní předpisy Unie zaměřené 

na umožnění těchto investic. 

(13) Unijní klasifikace environmentálně 

udržitelných ekonomických činností by 

měla umožnit rozvoj celounijních norem 

pro environmentálně udržitelné finanční 

produkty, a v konečném důsledku zavedení 

značek, kterým bude formálně uznáno 

dodržování uvedených norem v celé Unii. 

Tyto normy pro environmentálně 

udržitelné ekonomické činnosti by však 

neměly být základem obezřetnostních 

požadavků, jako jsou vlastní zdroje nebo 

kapitálové požadavky. 

Or. en 

Odůvodnění 

Mělo by být vyjasněno, že úvahy o udržitelnosti nesmějí hrát žádnou roli při stanovování 

obezřetnostních požadavků, jako jsou vlastní zdroje nebo kapitálové požadavky. 

Obezřetnostní požadavky by měly být založeny výhradně na riziku. 

 

Pozměňovací návrh  166 

Jakob von Weizsäcker 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Unijní klasifikace environmentálně 

udržitelných ekonomických činností by 

(13) Platforma pro udržitelné finance a 

opakované revize tohoto nařízení ze strany 
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měla umožnit rozvoj budoucích politik 

Unie, včetně celounijních norem pro 

environmentálně udržitelné finanční 

produkty, a v konečném důsledku zavedení 

značek, kterým bude formálně uznáno 

dodržování uvedených norem v celé Unii. 

Jednotné právní požadavky pro považování 

investic za environmentálně udržitelné, 

které budou založeny na jednotných 

kritériích pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti, jsou nezbytným 

východiskem pro budoucí právní předpisy 

Unie zaměřené na umožnění těchto 

investic. 

Komise by se měly zabývat otázkou, zda je 

nezbytné přejít od společných kritérií pro 

klasifikaci ekonomických činností jako 

environmentálně udržitelných na unijní 

klasifikaci environmentálně udržitelných 

činností a investic, zejména s ohledem na 

pobídky pro vnitrostátní vlády, aby šetrně 

klasifikovaly ekonomické činnosti jako 

environmentálně udržitelné s cílem 

přilákat více investic. Unijní klasifikace 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností by měla dále 

umožnit rozvoj budoucích politik Unie, 

včetně celounijních norem pro 

environmentálně udržitelné finanční 

produkty, a v konečném důsledku zavedení 

značek, kterým bude formálně uznáno 

dodržování uvedených norem v celé Unii. 

Jednotné právní požadavky pro považování 

investic za environmentálně udržitelné, 

které budou založeny na jednotných 

kritériích pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti, jsou nezbytným 

východiskem pro budoucí právní předpisy 

Unie zaměřené na umožnění těchto 

investic, včetně zavedení hnědého faktoru 

postihujícího znečištění do 

obezřetnostního rámce pro finanční 

instituce, aby bylo možné náležitě 

zohlednit rizika změny klimatu spojená s 

uhlíkově náročnými zdroji. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Unijní klasifikace environmentálně 

udržitelných ekonomických činností by 

měla umožnit rozvoj budoucích politik 

Unie, včetně celounijních norem pro 

(13) Unijní klasifikace environmentálně 

a hospodářsky udržitelných činností by 

měla postupně umožnit rozvoj budoucích 

politik Unie, včetně celounijních norem 
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environmentálně udržitelné finanční 

produkty, a v konečném důsledku zavedení 

značek, kterým bude formálně uznáno 

dodržování uvedených norem v celé Unii. 

Jednotné právní požadavky pro považování 

investic za environmentálně udržitelné, 

které budou založeny na jednotných 

kritériích pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti, jsou nezbytným 

východiskem pro budoucí právní předpisy 

Unie zaměřené na umožnění těchto 

investic. 

pro udržitelné finanční produkty, a v 

konečném důsledku zavedení značek, 

kterým bude formálně uznáno dodržování 

uvedených norem v celé Unii. Jednotné 

právní požadavky pro považování investic 

za udržitelné, které budou založeny na 

jednotných kritériích pro určité množství 

udržitelných činností, jsou nezbytným 

východiskem pro budoucí právní předpisy 

Unie zaměřené na umožnění těchto 

investic. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  168 

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

Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Unijní klasifikace environmentálně 

udržitelných ekonomických činností by 

měla umožnit rozvoj budoucích politik 

Unie, včetně celounijních norem pro 

environmentálně udržitelné finanční 

produkty, a v konečném důsledku zavedení 

značek, kterým bude formálně uznáno 

dodržování uvedených norem v celé Unii. 

Jednotné právní požadavky pro považování 

investic za environmentálně udržitelné, 

které budou založeny na jednotných 

kritériích pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti, jsou nezbytným 

východiskem pro budoucí právní předpisy 

Unie zaměřené na umožnění těchto 

investic. 

(13) Unijní klasifikace environmentálně 

udržitelných ekonomických činností by 

měla umožnit rozvoj budoucích politik a 

strategií Unie, včetně celounijních norem 

pro environmentálně udržitelné finanční 

produkty, a v konečném důsledku zavedení 

značek, kterým bude formálně uznáno 

dodržování uvedených norem v celé Unii. 

Jednotné právní požadavky pro považování 

investic za environmentálně udržitelné, 

které budou založeny na jednotných 

kritériích pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti, jsou nezbytným 

východiskem pro budoucí právní předpisy 

Unie zaměřené na umožnění těchto 

investic. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  169 
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Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Unijní klasifikace environmentálně 

udržitelných ekonomických činností by 

měla umožnit rozvoj budoucích politik 

Unie, včetně celounijních norem pro 

environmentálně udržitelné finanční 

produkty, a v konečném důsledku zavedení 

značek, kterým bude formálně uznáno 

dodržování uvedených norem v celé Unii. 

Jednotné právní požadavky pro považování 

investic za environmentálně udržitelné, 

které budou založeny na jednotných 

kritériích pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti, jsou nezbytným 

východiskem pro budoucí právní předpisy 

Unie zaměřené na umožnění těchto 

investic. 

(13) Unijní klasifikace environmentálně 

udržitelných ekonomických činností by 

měla umožnit rozvoj budoucích politik a 

strategií Unie, včetně celounijních norem 

pro environmentálně udržitelné finanční 

produkty, a v konečném důsledku zavedení 

značek, kterým bude formálně uznáno 

dodržování uvedených norem v celé Unii. 

Jednotné právní požadavky pro považování 

investic za environmentálně udržitelné, 

které budou založeny na jednotných 

kritériích pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti, jsou nezbytným 

východiskem pro budoucí právní předpisy 

Unie zaměřené na umožnění těchto 

investic. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Aby byla zajištěna účinná a 

efektivní legislativní opatření, aniž by 

docházelo k potenciálnímu překrývání, 

byrokratické zátěži nebo dodatečným 

nákladům pro reálnou ekonomiku, měl by 

být jasně definován rozsah a použití 

technických screeningových kritérií, jakož 

i odkaz na další iniciativy před tím, než 

taxonomie a příslušná kritéria vstoupí 

v platnost. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  171 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Stanovení harmonizovaných 

kritérií pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti by nemělo narušovat 

rozdělení pravomocí mezi členské státy a 

Unii v různých oblastech politiky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Stanovení harmonizovaných 

kritérií pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti by nemělo narušovat 

rozdělení pravomocí mezi členské státy a 

Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  173 

Stefan Gehrold 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) V souvislosti s dosahováním cílů 

udržitelného rozvoje v Unii se při 

(14) V souvislosti s dosahováním cílů 

udržitelného rozvoje v Unii se při 
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nasměrování soukromých investic 

paralelně s veřejnými výdaji směrem 

k udržitelným investicím ukázala jako 

účinná politická rozhodnutí, např. 

vytvoření Evropského fondu pro 

strategické investice. Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/101727 

stanoví cíl, aby v rámci Evropského fondu 

pro strategické investice bylo 40 % investic 

určeno na projekty infrastruktury a inovace 

obsahující složky týkající se klimatu. 

Společná kritéria pro udržitelnost 

ekonomických činností by mohla být 

základem pro budoucí podobné iniciativy 

Unie na podporu investic, které budou 

sledovat cíle související s klimatem nebo 

jiné environmentální cíle. 

nasměrování soukromých investic 

paralelně s veřejnými výdaji směrem 

k udržitelným investicím ukázala jako 

účinná politická rozhodnutí, např. 

vytvoření Evropského fondu pro 

strategické investice. Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/101727 

stanoví cíl, aby v rámci Evropského fondu 

pro strategické investice bylo 40 % investic 

určeno na projekty infrastruktury a 

inovace, které zmírňují vliv člověka na 

změny klimatu. Společná kritéria pro 

udržitelnost ekonomických činností by 

mohla být základem pro budoucí podobné 

iniciativy Unie na podporu investic, které 

budou sledovat cíle související s klimatem 

nebo jiné environmentální cíle. 

_________________ _________________ 

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/2396 ze dne 13. prosince 2017, 

kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 

a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení 

doby trvání Evropského fondu pro 

strategické investice, jakož i zavedení 

technických zlepšení daného fondu a 

Evropského centra pro investiční 

poradenství (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 

34). 

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/2396 ze dne 13. prosince 2017, 

kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 

a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení 

doby trvání Evropského fondu pro 

strategické investice, jakož i zavedení 

technických zlepšení daného fondu a 

Evropského centra pro investiční 

poradenství (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 

34). 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  174 

Othmar Karas 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) V souvislosti s dosahováním cílů 

udržitelného rozvoje v Unii se při 

nasměrování soukromých investic 

paralelně s veřejnými výdaji směrem 

k udržitelným investicím ukázala jako 

účinná politická rozhodnutí, např. 

(14) V souvislosti s dosahováním cílů 

udržitelného rozvoje v Unii se při 

mobilizaci soukromých investic paralelně s 

veřejnými výdaji na udržitelné investice 

ukázala jako účinná politická rozhodnutí, 

např. vytvoření Evropského fondu pro 
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vytvoření Evropského fondu pro 

strategické investice. Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/101727 

stanoví cíl, aby v rámci Evropského fondu 

pro strategické investice bylo 40 % investic 

určeno na projekty infrastruktury a inovace 

obsahující složky týkající se klimatu. 

Společná kritéria pro udržitelnost 

ekonomických činností by mohla být 

základem pro budoucí podobné iniciativy 

Unie na podporu investic, které budou 

sledovat cíle související s klimatem nebo 

jiné environmentální cíle. 

strategické investice. Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/101727 

stanoví cíl, aby v rámci Evropského fondu 

pro strategické investice bylo 40 % 

horizontálních investic určeno na projekty 

infrastruktury a inovace obsahující složky 

týkající se klimatu. Společná kritéria pro 

udržitelnost ekonomických činností mohou 

být základem pro budoucí podobné 

iniciativy Unie na mobilizaci investic, 

které budou sledovat cíle související 

s klimatem nebo jiné environmentální cíle. 

_________________ _________________ 

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/2396 ze dne 13. prosince 2017, 

kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 

a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení 

doby trvání Evropského fondu pro 

strategické investice, jakož i zavedení 

technických zlepšení daného fondu a 

Evropského centra pro investiční 

poradenství (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 

34). 

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/2396 ze dne 13. prosince 2017, 

kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 

a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení 

doby trvání Evropského fondu pro 

strategické investice, jakož i zavedení 

technických zlepšení daného fondu a 

Evropského centra pro investiční 

poradenství (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 

34). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  175 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Aby se předešlo fragmentaci trhu, 

stejně jako poškozování zájmů spotřebitelů 

v důsledku odlišných názorů na 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měly by vnitrostátní požadavky, 

které by měli účastníci trhu dodržovat, 

pokud chtějí uvádět na trh finanční 

produkty nebo podnikové dluhopisy jako 

environmentálně udržitelné, vycházet 

z jednotných kritérií pro environmentálně 

(15) Aby se předešlo fragmentaci trhu, 

stejně jako poškozování zájmů spotřebitelů 

v důsledku odlišných názorů na 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měly by vnitrostátní požadavky, 

které by měli účastníci trhu dodržovat, 

pokud chtějí uvádět na trh finanční 

produkty nebo podnikové dluhopisy podle 

tohoto nařízení jako environmentálně 

udržitelné, vycházet z jednotných kritérií 
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udržitelné ekonomické činnosti. K těmto 

aktérům na trhu patří účastníci finančního 

trhu, kteří nabízejí „zelené“ finanční 

produkty, a nefinanční společnosti 

vydávající „zelené“ podnikové dluhopisy. 

pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti. K těmto aktérům na 

trhu patří účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí udržitelné finanční produkty nebo 

služby, a nefinanční společnosti vydávající 

udržitelné podnikové dluhopisy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Aby se předešlo fragmentaci trhu, 

stejně jako poškozování zájmů spotřebitelů 

v důsledku odlišných názorů na 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měly by vnitrostátní požadavky, 

které by měli účastníci trhu dodržovat, 

pokud chtějí uvádět na trh finanční 

produkty nebo podnikové dluhopisy jako 

environmentálně udržitelné, vycházet 

z jednotných kritérií pro environmentálně 

udržitelné ekonomické činnosti. K těmto 

aktérům na trhu patří účastníci finančního 

trhu, kteří nabízejí „zelené“ finanční 

produkty, a nefinanční společnosti 

vydávající „zelené“ podnikové dluhopisy. 

(15) Aby se předešlo fragmentaci trhu, 

stejně jako poškozování zájmů spotřebitelů 

v důsledku odlišných názorů na 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měly by vnitrostátní požadavky, 

které by měli účastníci trhu dodržovat, 

pokud chtějí uvádět na trh finanční 

produkty nebo podnikové dluhopisy jako 

environmentálně udržitelné, vycházet 

z jednotných kritérií pro environmentálně 

udržitelné ekonomické činnosti. K těmto 

aktérům na trhu patří účastníci finančního 

trhu, kteří nabízejí udržitelné finanční 

produkty, a nefinanční společnosti 

vydávající udržitelné podnikové dluhopisy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  177 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Aby se předešlo fragmentaci trhu, (15) Aby se předešlo fragmentaci trhu, 
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stejně jako poškozování zájmů spotřebitelů 

v důsledku odlišných názorů na 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měly by vnitrostátní požadavky, 

které by měli účastníci trhu dodržovat, 

pokud chtějí uvádět na trh finanční 

produkty nebo podnikové dluhopisy jako 

environmentálně udržitelné, vycházet 

z jednotných kritérií pro environmentálně 

udržitelné ekonomické činnosti. K těmto 

aktérům na trhu patří účastníci finančního 

trhu, kteří nabízejí „zelené“ finanční 

produkty, a nefinanční společnosti 

vydávající „zelené“ podnikové dluhopisy. 

stejně jako poškozování zájmů spotřebitelů 

v důsledku odlišných názorů na 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, mohly by vnitrostátní požadavky, 

které by měli účastníci trhu dodržovat, 

pokud chtějí uvádět na trh finanční 

produkty nebo podnikové dluhopisy jako 

environmentálně udržitelné, vycházet 

z jednotných kritérií pro environmentálně 

udržitelné ekonomické činnosti. K těmto 

aktérům na trhu patří účastníci finančního 

trhu, kteří nabízejí „zelené“ finanční 

produkty, a nefinanční společnosti 

vydávající „zelené“ podnikové dluhopisy. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  178 

Othmar Karas 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) V souladu se zásadou 

proporcionality by se požadavky tohoto 

nařízení neměly vztahovat na malé a 

nekomplexní instituce ve smyslu [PO: 

Vložte odkaz na příslušný článek nařízení 

(EU) č. 575/2013]. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  179 

Markus Ferber 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Aby se zabránilo poškozování 

zájmů spotřebitelů, měli by správci fondů 

(16) Aby se zabránilo poškozování 

zájmů spotřebitelů, měli by správci fondů 
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a institucionální investoři nabízející 

finanční produkty jako environmentálně 

udržitelné zveřejňovat, jak a do jaké míry 

byla při určování environmentální 
udržitelnosti investic použita kritéria pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti. Zveřejněné informace by měly 

pomoci investorům pochopit, jaký je 

procentní podíl investic do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi, a tudíž do 

jaké míry jsou investice environmentálně 

udržitelné. Komise by měla upřesnit, jaké 

informace mají být pro tento účel 

zveřejňovány. Uvedené informace by měly 

umožnit příslušným vnitrostátním 

orgánům snadno ověřit splnění povinnosti 

zveřejnění a vynucovat tuto povinnost 

v souladu s platnými vnitrostátními 

právními předpisy. 

a institucionální investoři nabízející 

finanční produkty jako environmentálně 

udržitelné zveřejňovat relevantní 

informace v souladu s ustanoveními 

uvedenými v nařízení o zveřejňování 

informací ohledně udržitelných investic a 

rizik týkajících se udržitelnosti a o změně 

směrnice (EU) 2016/2341. 

Or. en 

Odůvodnění 

Všechny povinnosti týkající se zveřejňování informací jsou uvedeny v nařízení o zveřejňování 

informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice 

(EU) 2016/2341. Zavedení dalšího režimu pro zveřejňování udržitelného financování není 

nutné. 

 

Pozměňovací návrh  180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Aby se zabránilo poškozování 

zájmů spotřebitelů, měli by správci fondů 

a institucionální investoři nabízející 

finanční produkty jako environmentálně 

udržitelné zveřejňovat, jak a do jaké míry 

byla při určování environmentální 

udržitelnosti investic použita kritéria pro 

(16) Aby byli informováni drobní 

(retailoví) investoři a aby se zajistila 

ochrana spotřebitelů, měli by správci 

fondů a institucionální investoři nabízející 

finanční produkty jako environmentálně 

udržitelné zveřejňovat míru 

environmentální udržitelnosti investic a 
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environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti. Zveřejněné informace by měly 

pomoci investorům pochopit, jaký je 

procentní podíl investic do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi, a tudíž do 

jaké míry jsou investice environmentálně 

udržitelné. Komise by měla upřesnit, jaké 

informace mají být pro tento účel 

zveřejňovány. Uvedené informace by měly 

umožnit příslušným vnitrostátním orgánům 

snadno ověřit splnění povinnosti zveřejnění 

a vynucovat tuto povinnost v souladu 

s platnými vnitrostátními právními 

předpisy. 

jejich dopad na životní prostředí. 

Zveřejněné informace by měly pomoci 

investorům pochopit kritéria a ukazatele, 

jež se používají k určování dopadu na 

životní prostředí, míru environmentální 

udržitelnosti investic a rovněž procentní 

podíl obratu společností, do nichž bylo 

investováno, na podporu činností, které 

jsou považovány za environmentálně 

udržitelné nebo mají negativní dopad na 

životní prostředí. Komise by měla upřesnit, 

jaké informace mají být pro tento účel 

zveřejňovány v auditovaných výročních 

zprávách a zprávách o hospodaření a 

musí být auditovány nezávislými auditory 

jako součást integrovaného výkaznictví. 

Tyto auditované a ověřené informace by 

měly umožnit příslušným vnitrostátním 

orgánům, a případně evropským orgánům 

dohledu snadno ověřit splnění povinnosti 

zveřejnění a vynucovat tuto povinnost 

v souladu s platnými vnitrostátními 

právními předpisy a unijním právem. 

Požadavky na zveřejnění by měly být 

v souladu s globálními iniciativami na 

zveřejňování informací, jako je globální 

iniciativa pro podávání zpráv, a se 

zásadami odpovědného investování OSN. 

Nezávislí auditoři by měli podléhat 

povolení evropských orgánů dohledu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  181 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Aby se zabránilo poškozování 

zájmů spotřebitelů, měli by správci fondů 

a institucionální investoři nabízející 

finanční produkty jako environmentálně 

udržitelné zveřejňovat, jak a do jaké míry 

(16) Aby byli informováni drobní 

(retailoví) investoři a aby se zajistila 

ochrana spotřebitelů, měli by správci 

fondů a institucionální investoři nabízející 

finanční produkty jako environmentálně 
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byla při určování environmentální 

udržitelnosti investic použita kritéria pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti. Zveřejněné informace by měly 

pomoci investorům pochopit, jaký je 

procentní podíl investic do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi, a tudíž do 

jaké míry jsou investice environmentálně 

udržitelné. Komise by měla upřesnit, jaké 

informace mají být pro tento účel 

zveřejňovány. Uvedené informace by měly 

umožnit příslušným vnitrostátním 

orgánům snadno ověřit splnění povinnosti 

zveřejnění a vynucovat tuto povinnost 

v souladu s platnými vnitrostátními 

právními předpisy. 

udržitelné zveřejňovat aspekt 

environmentální udržitelnosti investic 

včetně kritérií výběru evropských orgánů 

dohledu a jejich dopad na životní 

prostředí. Zveřejněné informace by měly 

pomoci investorům pochopit kritéria a 

ukazatele používané pro určení 

environmentálního dopadu a aspektů 

environmentální udržitelnosti investic. 

Komise by měla upřesnit, jaké informace 

mají být pro tento účel zveřejňovány. 

Požadavky na zveřejnění by měly vycházet 

z činnosti globální iniciativy pro podávání 

zpráv („Global Reporting Initiative“) a ze 

zásad odpovědného investování OSN. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  182 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Aby se zabránilo poškozování 

zájmů spotřebitelů, měli by správci fondů 

a institucionální investoři nabízející 

finanční produkty jako environmentálně 

udržitelné zveřejňovat, jak a do jaké míry 

byla při určování environmentální 

udržitelnosti investic použita kritéria pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti. Zveřejněné informace by měly 

pomoci investorům pochopit, jaký je 

procentní podíl investic do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi, a tudíž do 

jaké míry jsou investice environmentálně 

udržitelné. Komise by měla upřesnit, jaké 

informace mají být pro tento účel 

(16) Aby byli informováni drobní 

(retailoví) investoři a aby se zajistila 

ochrana spotřebitelů, měli by správci 

fondů a institucionální investoři nabízející 

finanční produkty jako environmentálně 

udržitelné zveřejňovat aspekt 

environmentální udržitelnosti investic 

včetně kritérií výběru evropských orgánů 

dohledu a jejich dopad na životní 

prostředí. Zveřejněné informace by měly 

pomoci investorům pochopit kritéria a 

ukazatele používané pro určení 

environmentálního dopadu a aspektů 

environmentální udržitelnosti investic. 

Komise by měla upřesnit, jaké informace 

mají být pro tento účel zveřejňovány. 

Požadavky na zveřejnění by měly vycházet 
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zveřejňovány. Uvedené informace by měly 

umožnit příslušným vnitrostátním 

orgánům snadno ověřit splnění povinnosti 

zveřejnění a vynucovat tuto povinnost 

v souladu s platnými vnitrostátními 

právními předpisy. 

z činnosti globální iniciativy pro podávání 

zpráv („Global Reporting Initiative“) a ze 

zásad odpovědného investování OSN. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Aby se zabránilo poškozování 

zájmů spotřebitelů, měli by správci fondů 

a institucionální investoři nabízející 

finanční produkty jako environmentálně 

udržitelné zveřejňovat, jak a do jaké míry 

byla při určování environmentální 

udržitelnosti investic použita kritéria pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti. Zveřejněné informace by měly 

pomoci investorům pochopit, jaký je 

procentní podíl investic do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi, a tudíž do 

jaké míry jsou investice environmentálně 

udržitelné. Komise by měla upřesnit, jaké 

informace mají být pro tento účel 

zveřejňovány. Uvedené informace by měly 

umožnit příslušným vnitrostátním 

orgánům snadno ověřit splnění povinnosti 

zveřejnění a vynucovat tuto povinnost 

v souladu s platnými vnitrostátními 

právními předpisy. 

(16) Aby se zabránilo poškozování 

zájmů spotřebitelů, mohou se správci 

fondů a institucionální investoři nabízející 

finanční produkty jako environmentálně 

udržitelné rozhodnout zveřejňovat, jak 

a do jaké míry byla při určování 

udržitelnosti investic použita kritéria pro 

udržitelné ekonomické činnosti. 

Zveřejněné informace by mohly pomoci 

investorům pochopit, jaký je procentní 

podíl investic do udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi, a tudíž do 

jaké míry jsou investice udržitelné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  184 
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Kay Swinburne 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Aby se zabránilo poškozování 

zájmů spotřebitelů, měli by správci fondů 

a institucionální investoři nabízející 

finanční produkty jako environmentálně 

udržitelné zveřejňovat, jak a do jaké míry 

byla při určování environmentální 

udržitelnosti investic použita kritéria pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti. Zveřejněné informace by měly 

pomoci investorům pochopit, jaký je 

procentní podíl investic do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi, a tudíž do 

jaké míry jsou investice environmentálně 

udržitelné. Komise by měla upřesnit, jaké 

informace mají být pro tento účel 

zveřejňovány. Uvedené informace by měly 

umožnit příslušným vnitrostátním orgánům 

snadno ověřit splnění povinnosti zveřejnění 

a vynucovat tuto povinnost v souladu 

s platnými vnitrostátními právními 

předpisy. 

(16) Aby se zabránilo poškozování 

zájmů spotřebitelů, měli by správci fondů 

a institucionální investoři nabízející 

finanční produkty jako environmentálně 

udržitelné zveřejňovat, jak a do jaké míry 

byla při určování environmentální 

udržitelnosti investic použita kritéria pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti. Zveřejněné informace by měly 

pomoci investorům pochopit, jaký je 

procentní podíl investic do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi, a tudíž do 

jaké míry jsou investice environmentálně 

udržitelné. Komise by měla upřesnit, jaké 

informace mají být pro tento účel 

zveřejňovány, jakož i frekvenci, formát a 

příjemce zveřejnění. Uvedené informace 

by měly umožnit příslušným vnitrostátním 

orgánům snadno ověřit splnění povinnosti 

zveřejnění a vynucovat tuto povinnost 

v souladu s platnými vnitrostátními 

právními předpisy. Komise by měla zajistit, 

aby veškeré nové požadavky na 

zveřejňování doplňovaly ty, které již 

vyžadují stávající právní předpisy, a 

nevedly ke zbytečnému zdvojování 

vykazování. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) V zájmu podpory inovací, výzkumu 

a vývoje v oblasti změny klimatu, kde je 

vyžadována vysoká úroveň dlouhodobých 

investic, by toto nařízení mělo být sladěno 

s ostatními právními předpisy Unie. Měla 

by tak být zajištěna dlouhodobá stabilita 

předpisového rámce bez zhoršení 

možnosti dlouhodobých investic. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  186 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Aby nedocházelo k poškozování 

inovačního prostředí v EU a v členských 

státech, mělo by být toto nařízení sladěno 

s dalšími právními předpisy Unie, které 

stimulují inovace, výzkum a vývoj, 

zejména v oblasti změny klimatu, kde je 

vyžadována vysoká úroveň dlouhodobých 

investic. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  187 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Aby se zabránilo jejímu obcházení, 

měla by tato povinnost platit i v případě, 

že jsou finanční produkty nabízeny s tím, 

vypouští se 
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že mají podobné vlastnosti jako 

environmentálně udržitelné investice, 

včetně těch, které mají za cíl ochranu 

životního prostředí v širším smyslu. Po 

účastnících finančního trhu by se nemělo 

vyžadovat, aby investovali pouze do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností, které byly určeny 

podle technických screeningových kritérií 

stanovených v tomto nařízení. Měli by být 

pobízeni k tomu, aby informovali Komisi, 

pokud se domnívají, že by nějaká 

ekonomická činnost, která nesplňuje 

technická screeningová kritéria nebo pro 

kterou taková kritéria dosud nebyla 

stanovena, měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, a pomohli 

tak Komisi posoudit, zda je vhodné 

technická screeningová kritéria doplnit 

nebo aktualizovat. 

Or. en 

Odůvodnění 

Všechny povinnosti týkající se zveřejňování informací jsou uvedeny v nařízení o zveřejňování 

informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice 

(EU) 2016/2341. Zavedení dalšího režimu pro zveřejňování udržitelného financování není 

nutné. 

 

Pozměňovací návrh  188 

Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Aby se zabránilo jejímu obcházení, 

měla by tato povinnost platit i v případě, že 

jsou finanční produkty nabízeny s tím, že 

mají podobné vlastnosti jako 

environmentálně udržitelné investice, 

včetně těch, které mají za cíl ochranu 

životního prostředí v širším smyslu. Po 

účastnících finančního trhu by se nemělo 

(17) Aby se zabránilo jejímu obcházení, 

měla by tato povinnost platit i v případě, že 

jsou finanční produkty nabízeny s tím, že 

mají podobné vlastnosti jako 

environmentálně udržitelné investice, 

včetně těch, které mají za cíl ochranu 

životního prostředí v širším smyslu. Po 

účastnících finančního trhu by se nemělo 
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vyžadovat, aby investovali pouze do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností, které byly určeny 

podle technických screeningových kritérií 

stanovených v tomto nařízení. Měli by být 

pobízeni k tomu, aby informovali Komisi, 

pokud se domnívají, že by nějaká 

ekonomická činnost, která nesplňuje 

technická screeningová kritéria nebo pro 

kterou taková kritéria dosud nebyla 

stanovena, měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, a pomohli 

tak Komisi posoudit, zda je vhodné 

technická screeningová kritéria doplnit 

nebo aktualizovat. 

vyžadovat, aby investovali pouze do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností, které byly určeny 

podle technických screeningových kritérií 

stanovených v tomto nařízení. Měli by být 

pobízeni k tomu, aby informovali Komisi, 

pokud se domnívají, že by nějaká 

ekonomická činnost, která nesplňuje 

technická screeningová kritéria nebo pro 

kterou taková kritéria dosud nebyla 

stanovena, měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, a pomohli 

tak Komisi posoudit, zda je vhodné 

technická screeningová kritéria doplnit 

nebo aktualizovat. Podobně by měli 

účastníci finančního trhu i nadále mít 

možnost sledovat udržitelné investiční 

přístupy se širšími charakteristikami, než 

je pouhé přidělování kapitálu do oblastí 

definovaných v tomto nařízení. Přístupy 

založené na udržitelných investicích by 

měly umožňovat mimo jiné začlenění 

evropských orgánů dohledu, screening, 

vysokou kvalitu, hospodaření, 

angažovanost a hlasování. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  189 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Aby se zabránilo jejímu obcházení, 

měla by tato povinnost platit i v případě, že 

jsou finanční produkty nabízeny s tím, že 

mají podobné vlastnosti jako 

environmentálně udržitelné investice, 

včetně těch, které mají za cíl ochranu 

životního prostředí v širším smyslu. Po 

účastnících finančního trhu by se nemělo 

vyžadovat, aby investovali pouze do 

environmentálně udržitelných 

(17) Aby se zabránilo jejímu obcházení, 

měla by tato povinnost platit pro všechny 

finanční produkty. Po účastnících 

finančního trhu by se nemělo vyžadovat, 

aby investovali pouze do environmentálně 

udržitelných ekonomických činností, které 

byly určeny podle technických 

screeningových kritérií stanovených 

v tomto nařízení. Účastníci a další 

subjekty finančních trhů by měli být 
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ekonomických činností, které byly určeny 

podle technických screeningových kritérií 

stanovených v tomto nařízení. Měli by být 

pobízeni k tomu, aby informovali Komisi, 

pokud se domnívají, že by nějaká 

ekonomická činnost, která nesplňuje 

technická screeningová kritéria nebo pro 

kterou taková kritéria dosud nebyla 

stanovena, měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, a pomohli 

tak Komisi posoudit, zda je vhodné 

technická screeningová kritéria doplnit 

nebo aktualizovat. 

pobízeni k tomu, aby informovali Komisi, 

pokud se domnívají, že nějaká ekonomická 

činnost je nesprávně považována za 

činnost, která splňuje nebo nesplňuje 

technická screeningová kritéria nebo pro 

kterou taková kritéria dosud nebyla 

stanovena, a pomohli tak Komisi posoudit, 

zda je vhodné technická screeningová 

kritéria doplnit nebo aktualizovat. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Pro účely určení toho, zda je 

ekonomická činnost environmentálně 

udržitelná, by měl být vypracován 

vyčerpávající seznam environmentálních 

cílů. 

(18) Pro účely určení toho, zda je 

ekonomická činnost environmentálně nebo 

sociálně udržitelná, by měl být vypracován 

vyčerpávající seznam environmentálních a 

sociálních cílů vycházející z ukazatelů, 

které měří environmentální a sociální 

dopad. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  191 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Pro účely určení toho, zda je (18) Pro účely určení toho, zda je 
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ekonomická činnost environmentálně 

udržitelná, by měl být vypracován 

vyčerpávající seznam environmentálních 

cílů. 

ekonomická činnost environmentálně 

udržitelná, by měl být vypracován 

vyčerpávající seznam environmentálních 

cílů, zajišťující soudržnost se stávajícími 

právními předpisy Unie, jako je balíček 

předpisů v oblasti „čisté energie“. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Pro účely určení toho, zda je 

ekonomická činnost environmentálně 

udržitelná, by měl být vypracován 

vyčerpávající seznam environmentálních 

cílů. 

(18) Pro účely určení toho, zda je 

ekonomická činnost environmentálně 

udržitelná, by měl být vypracován 

vyčerpávající seznam environmentálních 

cílů, přičemž se zohlední její dopad na 

celý průmyslový hodnotový řetězec. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  193 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Pro účely určení toho, zda je 

ekonomická činnost environmentálně 

udržitelná, by měl být vypracován 

vyčerpávající seznam environmentálních 

cílů. 

(18) Pro účely určení toho, zda je 

ekonomická činnost environmentálně 

udržitelná nebo škodlivá, by měl být 

vypracován vyčerpávající seznam 

environmentálních cílů. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  194 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Pro každý environmentální cíl by 

měla být stanovena jednotná kritéria, podle 

nichž by se posuzovalo, zda ekonomické 

činnosti významným způsobem přispívají 

k dosažení tohoto cíle. Jedním z prvků 

jednotných kritérií by měl být požadavek, 

aby nebyl vážně poškozován žádný z 

environmentálních cílů stanovených v 

tomto nařízení. Mělo by se tak předejít 

tomu, že investice budou považovány za 

environmentálně udržitelné, i když 

ekonomické činnosti, které těchto investic 

využívají, způsobují škody na životním 

prostředí v rozsahu, který převažuje nad 

jejich přínosem k environmentálnímu cíli. 

Podmínky, aby bylo dosaženo významného 

přínosu a nebyla způsobena vážná škoda, 

by měly umožnit, aby investice 

do environmentálně udržitelných 

ekonomických činností byly pro 

environmentální cíle skutečně přínosem. 

(20) Pro každý environmentální cíl by 

měla být stanovena jednotná kritéria, podle 

nichž by se posuzovalo, zda ekonomické 

činnosti významným způsobem přispívají 

k dosažení tohoto cíle. Dalším z prvků 

jednotných kritérií by mělo být stanovení 

ekonomických činností, které vážně 

poškozují některý z environmentálních cílů 

stanovených v tomto nařízení. Podmínky, 

aby bylo dosaženo významného přínosu a 

nebyla způsobena vážná škoda, by měly 

umožnit, aby investice do environmentálně 

udržitelných ekonomických činností byly 

pro environmentální cíle skutečně 

přínosem, a dále umožnit postupný přesun 

investic z environmentálně škodlivých 

ekonomických činností. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Pro každý environmentální cíl by 

měla být stanovena jednotná kritéria, podle 

nichž by se posuzovalo, zda ekonomické 

činnosti významným způsobem přispívají 

k dosažení tohoto cíle. Jedním z prvků 

jednotných kritérií by měl být požadavek, 

(20) Pro každý environmentální cíl by 

měla být stanovena jednotná kritéria, podle 

nichž by se posuzovalo, zda ekonomické 

činnosti významným způsobem přispívají 

k dosažení tohoto cíle. Jedním z prvků 

jednotných kritérií by měl být požadavek, 
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aby nebyl vážně poškozován žádný z 

environmentálních cílů stanovených v 

tomto nařízení. Mělo by se tak předejít 

tomu, že investice budou považovány za 

environmentálně udržitelné, i když 

ekonomické činnosti, které těchto investic 

využívají, způsobují škody na životním 

prostředí v rozsahu, který převažuje nad 

jejich přínosem k environmentálnímu cíli. 

Podmínky, aby bylo dosaženo významného 

přínosu a nebyla způsobena vážná škoda, 

by měly umožnit, aby investice 

do environmentálně udržitelných 

ekonomických činností byly pro 

environmentální cíle skutečně přínosem. 

aby nebyl vážně poškozován žádný z 

environmentálních cílů stanovených v 

tomto nařízení. Mělo by se tak předejít 

tomu, že investice budou považovány za 

environmentálně udržitelné, i když 

ekonomické činnosti, které těchto investic 

využívají, způsobují škody na životním 

prostředí v rozsahu, který převažuje nad 

jejich přínosem k environmentálnímu cíli. 

Podmínky, aby bylo dosaženo významného 

přínosu a nebyla způsobena vážná škoda, 

by měly umožnit, aby investice 

do environmentálně udržitelných 

ekonomických činností byly pro 

environmentální cíle skutečně přínosem. 

Stanovení kritéria, které by zabránilo 

vážnému poškození některého z 

environmentálních cílů, by však nemělo 

vést k vytvoření černého nebo hnědého 

seznamu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  196 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Pro každý environmentální cíl by 

měla být stanovena jednotná kritéria, podle 

nichž by se posuzovalo, zda ekonomické 

činnosti významným způsobem přispívají 

k dosažení tohoto cíle. Jedním z prvků 

jednotných kritérií by měl být požadavek, 

aby nebyl vážně poškozován žádný z 

environmentálních cílů stanovených v 

tomto nařízení. Mělo by se tak předejít 

tomu, že investice budou považovány za 

environmentálně udržitelné, i když 

ekonomické činnosti, které těchto investic 

využívají, způsobují škody na životním 

prostředí v rozsahu, který převažuje nad 

jejich přínosem k environmentálnímu cíli. 

(20) Pro každý environmentální cíl by 

měla být stanovena jednotná a přesná 

kritéria, podle nichž by se posuzovalo, zda 

ekonomické činnosti významným 

způsobem přispívají k dosažení tohoto cíle. 

Jedním z prvků jednotných kritérií by měl 

být požadavek, aby nebyl vážně 

poškozován žádný z environmentálních 

cílů stanovených v tomto nařízení. Mělo by 

se tak předejít tomu, že investice budou 

považovány za environmentálně udržitelné, 

i když ekonomické činnosti, které těchto 

investic využívají, způsobují škody 

na životním prostředí v rozsahu, který 

převažuje nad jejich přínosem k 
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Podmínky, aby bylo dosaženo významného 

přínosu a nebyla způsobena vážná škoda, 

by měly umožnit, aby investice 

do environmentálně udržitelných 

ekonomických činností byly pro 

environmentální cíle skutečně přínosem. 

environmentálnímu cíli. Podmínky, aby 

bylo dosaženo významného přínosu a 

nebyla způsobena vážná škoda, by měly 

umožnit, aby investice do environmentálně 

udržitelných ekonomických činností byly 

pro environmentální cíle skutečně 

přínosem. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) S ohledem na společný závazek 

Evropského parlamentu, Rady a Komise 

plnit zásady zakotvené v evropském pilíři 

sociálních práv ve prospěch udržitelného 

růstu podporujícího začlenění a uznání 

významu mezinárodních minimálních 

lidských a pracovních práv a norem by měl 

být soulad s minimálními zárukami 

podmínkou pro to, aby mohly být 

ekonomické činnosti považovány za 

environmentálně udržitelné. Z tohoto 

důvodu by měly být ekonomické činnosti 

považovány za environmentálně udržitelné, 

pokud je při jejich provádění dodržována 

Deklarace Mezinárodní organizace práce 

(MOP) o základních principech a právech 

v práci a osm základních úmluv MOP. 

Základní úmluvy MOP definují lidská 

a pracovní práva, která by podniky měly 

dodržovat. Některé z těchto mezinárodních 

norem jsou rovněž zakotveny v Listině 

základních práv Evropské unie, zejména 

zákaz otroctví a nucených prací a zásada 

nediskriminace. Těmito minimálními 

zárukami není dotčeno uplatňování 

případných přísnějších požadavků 

na životní prostředí, zdraví a bezpečnost 

i sociální udržitelnost stanovených 

(21) S ohledem na společný závazek 

Evropského parlamentu, Rady a Komise 

plnit zásady zakotvené v evropském pilíři 

sociálních práv ve prospěch udržitelného 

růstu podporujícího začlenění a uznání 

významu mezinárodních minimálních 

lidských a pracovních práv a norem by měl 

být soulad s minimálními zárukami 

podmínkou pro to, aby mohly být 

ekonomické činnosti považovány za 

environmentálně udržitelné. Z tohoto 

důvodu by měly být ekonomické činnosti 

považovány za environmentálně udržitelné, 

pokud je při jejich provádění dodržována 

v první řadě Deklarace Mezinárodní 

organizace práce (MOP) o základních 

principech a právech v práci a osm 

základních úmluv MOP. Základní úmluvy 

MOP definují lidská a pracovní práva, 

která by podniky měly dodržovat. Některé 

z těchto mezinárodních norem jsou rovněž 

zakotveny v Listině základních práv 

Evropské unie, zejména zákaz otroctví 

a nucených prací a zásada nediskriminace. 

Dále by měly být dodržovány zásady 

odpovědného investování OSN – rámce 

výkaznictví. Zatřetí by investoři měli vzít v 

úvahu pokyny OECD pro náležitou péči 
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v právních předpisech Unie. pro odpovědné obchodní chování (2018). 

Náležitá péče v tomto kontextu znamená 

postupy, které podniky provádějí s cílem 

identifikovat rizika týkající se 

udržitelnosti, jak jsou definována v [PO: 

Vložte odkaz na nařízení o zveřejňování 

informací ohledně udržitelných investic a 

rizik týkajících se udržitelnosti a jeho 

přílohu I], předcházet těmto rizikům a 

zmírňovat je a zohledňovat je. Těmito 

minimálními zárukami není dotčeno 

uplatňování případných přísnějších 

požadavků na životní prostředí, zdraví 

a bezpečnost i sociální udržitelnost 

stanovených v právních předpisech Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  198 

Markus Ferber 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) S ohledem na společný závazek 

Evropského parlamentu, Rady a Komise 

plnit zásady zakotvené v evropském pilíři 

sociálních práv ve prospěch udržitelného 

růstu podporujícího začlenění a uznání 

významu mezinárodních minimálních 

lidských a pracovních práv a norem by měl 

být soulad s minimálními zárukami 

podmínkou pro to, aby mohly být 

ekonomické činnosti považovány za 

environmentálně udržitelné. Z tohoto 

důvodu by měly být ekonomické činnosti 

považovány za environmentálně udržitelné, 

pokud je při jejich provádění dodržována 

Deklarace Mezinárodní organizace práce 

(MOP) o základních principech a právech 

v práci a osm základních úmluv MOP. 

Základní úmluvy MOP definují lidská 

a pracovní práva, která by podniky měly 

dodržovat. Některé z těchto mezinárodních 

(21) S ohledem na společný závazek 

Evropského parlamentu, Rady a Komise 

plnit zásady zakotvené v evropském pilíři 

sociálních práv ve prospěch udržitelného 

růstu podporujícího začlenění a uznání 

významu mezinárodních minimálních 

lidských a pracovních práv a norem by měl 

být soulad s minimálními zárukami 

podmínkou pro to, aby mohly být 

ekonomické činnosti považovány za 

environmentálně udržitelné. Z tohoto 

důvodu by měly být ekonomické činnosti 

považovány za environmentálně udržitelné, 

pokud je při jejich provádění dodržována 

Deklarace Mezinárodní organizace práce 

(MOP) o základních principech a právech 

v práci a osm základních úmluv MOP. 

Základní úmluvy MOP definují lidská 

a pracovní práva, která by podniky měly 

dodržovat, a proto slouží jako dostatečný 
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norem jsou rovněž zakotveny v Listině 

základních práv Evropské unie, zejména 

zákaz otroctví a nucených prací a zásada 

nediskriminace. Těmito minimálními 

zárukami není dotčeno uplatňování 

případných přísnějších požadavků 

na životní prostředí, zdraví a bezpečnost 

i sociální udržitelnost stanovených 

v právních předpisech Unie. 

ukazatel pro udržitelnou ekonomickou 

činnost. Některé z těchto mezinárodních 

norem jsou rovněž zakotveny v Listině 

základních práv Evropské unie, zejména 

zákaz otroctví a nucených prací a zásada 

nediskriminace. Těmito minimálními 

zárukami není dotčeno uplatňování 

případných přísnějších požadavků 

na životní prostředí, zdraví a bezpečnost 

i sociální udržitelnost stanovených 

v právních předpisech Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Normy MOP jsou dostatečné k tomu, aby určily, zda lze ekonomickou činnost považovat za 

udržitelnou. 

 

Pozměňovací návrh  199 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) Evropská investiční banka (EIB) 

má rozsáhlé zkušenosti se zelenými 

dluhopisy, a to zejména díky dluhopisům 

„Climate Awareness Bond“, které přispěly 

k zeleným dluhopisům v hodnotě 18 

miliard EU a ke 160 projektům 

souvisejícím s obnovitelnými zdroji 

energie, jež však byly bohužel 

nerovnoměrně distribuovány mezi 

regiony, aniž by došlo k přiměřenému 

dlouhodobému a regionálně vyváženému 

plánování. Orgány veřejného sektoru, 

jako jsou EIB a evropské orgány dohledu, 

by nicméně mohly monitorovat 

nejdůležitější vývoj, aby bylo zajištěno 

postupné zvýšení kapacity a 

přizpůsobivosti unijní taxonomie 

udržitelnosti. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  200 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Vzhledem ke specifickým 

technickým údajům potřebným 

k posouzení dopadu ekonomické činnosti 

na životní prostředí a k rychle se měnícímu 

charakteru jak vědy, tak technologií by se 

měla kritéria pro environmentálně 

udržitelné ekonomické činnosti podle 

těchto změn pravidelně upravovat. Aby 

byla kritéria aktualizovaná, zakládala se 

na vědeckých poznatcích a na názorech 

odborníků i relevantních zúčastněných 

stran, měly by být podmínky významného 

přínosu a vážné škody pro různé 

ekonomické činnosti specifikovány s vyšší 

přesností a měly by být pravidelně 

aktualizovány. Za tímto účelem by měla 

Komise stanovit dostatečně podrobná a 

kalibrovaná technická screeningová kritéria 

pro různé ekonomické činnosti, a to 

na základě technických údajů vícestranné 

platformy pro udržitelné finance. 

(22) Vzhledem ke specifickým 

technickým údajům potřebným 

k posouzení dopadu ekonomické činnosti 

na životní prostředí a k rychle se měnícímu 

charakteru jak vědy, tak technologií by se 

měla kritéria relevantní pro určování 

environmentální udržitelnosti 

ekonomických činností podle těchto změn 

pravidelně upravovat. Aby byly kritéria a 

ukazatele aktualizované, zakládaly se na 

vědeckých poznatcích a na názorech 

odborníků i relevantních zúčastněných 

stran, měly by být podmínky významného 

přínosu a vážné škody pro různé 

ekonomické činnosti specifikovány s vyšší 

přesností a měly by být pravidelně 

aktualizovány. Za tímto účelem by měla 

Komise stanovit dostatečně podrobná a 

kalibrovaná technická screeningová kritéria 

a soubor harmonizovaných ukazatelů pro 

různé ekonomické činnosti, a to na základě 

technických údajů vícestranné platformy 

pro udržitelné finance. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  201 

Jo Leinen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Některé ekonomické činnosti mají (23) Některé ekonomické činnosti mají 
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negativní dopad na životní prostředí 

a významného přínosu k jednomu nebo 

více environmentálním cílům lze 

dosáhnout tím, že se tento negativní dopad 

sníží. U těchto ekonomických činností je 

vhodné stanovit technická screeningová 

kritéria, která budou vyžadovat podstatné 

zlepšení environmentální výkonnosti v 

porovnání mj. s průměrem daného odvětví. 

Tato kritéria by měla vzít v úvahu rovněž 

dlouhodobý dopad konkrétní ekonomické 

činnosti. 

negativní dopad na životní prostředí 

a významného přínosu k jednomu nebo 

více environmentálním cílům lze 

dosáhnout tím, že se tento negativní dopad 

sníží. U těchto ekonomických činností je 

vhodné stanovit technická screeningová 

kritéria, která budou vyžadovat podstatné 

zlepšení environmentální výkonnosti v 

porovnání mj. s průměrem daného odvětví. 

Tato kritéria by měla vzít v úvahu rovněž 

dlouhodobý dopad konkrétní ekonomické 

činnosti, zejména přínosy výrobků a 

služeb pro životní prostředí při jejich 

používání, jakož i přínos meziproduktů, a 

tím posoudit souhrn fází od výroby a 

používání v celém hodnotovém řetězci a 

životním cyklu. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  202 

Bas Eickhout 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Některé ekonomické činnosti mají 

negativní dopad na životní prostředí 

a významného přínosu k jednomu nebo 

více environmentálním cílům lze 

dosáhnout tím, že se tento negativní dopad 

sníží. U těchto ekonomických činností je 

vhodné stanovit technická screeningová 

kritéria, která budou vyžadovat podstatné 

zlepšení environmentální výkonnosti v 

porovnání mj. s průměrem daného odvětví. 

Tato kritéria by měla vzít v úvahu rovněž 

dlouhodobý dopad konkrétní ekonomické 

činnosti. 

(23) Některé ekonomické činnosti mají 

negativní dopad na životní prostředí 

a významného přínosu k jednomu nebo 

více environmentálním cílům lze 

dosáhnout tím, že se tento negativní dopad 

sníží. U těchto ekonomických činností je 

vhodné stanovit technická screeningová 

kritéria, která budou vyžadovat podstatné 

zlepšení environmentální výkonnosti v 

porovnání mj. s průměrem daného odvětví, 

aby bylo možné posoudit, zda tato činnost 

může významným způsobem přispět k 

jednomu či více environmentálním cílům. 

Tato kritéria by měla vzít v úvahu rovněž 

dlouhodobý dopad konkrétní ekonomické 

činnosti a měla by zajistit, aby ekonomické 

činnosti, které přispívají k uhlíkově 

intenzivním blokačním účinkům, nebyly 
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považovány za udržitelné ekonomické 

činnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  203 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Některé ekonomické činnosti mají 

negativní dopad na životní prostředí 

a významného přínosu k jednomu nebo 

více environmentálním cílům lze 

dosáhnout tím, že se tento negativní dopad 

sníží. U těchto ekonomických činností je 

vhodné stanovit technická screeningová 

kritéria, která budou vyžadovat podstatné 

zlepšení environmentální výkonnosti v 

porovnání mj. s průměrem daného odvětví. 

Tato kritéria by měla vzít v úvahu rovněž 

dlouhodobý dopad konkrétní ekonomické 

činnosti. 

(23) Některé ekonomické činnosti – 

jako jsou hlavní obchodní dohody – mají 

negativní dopad nejen na místní výrobce, 

kteří často nemohou soutěžit s nižší 

hladinou výrobních nákladů mimo 

Evropskou unii, ale také na životní 

prostředí a významného přínosu k jednomu 

nebo více environmentálním cílům lze 

dosáhnout tím, že se tento negativní dopad 

sníží. U těchto ekonomických činností je 

vhodné stanovit technická screeningová 

kritéria, která budou vyžadovat podstatné 

zlepšení environmentální výkonnosti v 

porovnání mj. s průměrem daného odvětví. 

Tato kritéria by měla vzít v úvahu rovněž 

dlouhodobý dopad konkrétní ekonomické 

činnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  204 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Některé ekonomické činnosti mají 

negativní dopad na životní prostředí 

a významného přínosu k jednomu nebo 

(23) Některé ekonomické činnosti mají 

negativní dopad na životní prostředí 

a významného přínosu k jednomu nebo 
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více environmentálním cílům lze 

dosáhnout tím, že se tento negativní dopad 

sníží. U těchto ekonomických činností je 

vhodné stanovit technická screeningová 

kritéria, která budou vyžadovat podstatné 

zlepšení environmentální výkonnosti v 

porovnání mj. s průměrem daného odvětví. 

Tato kritéria by měla vzít v úvahu rovněž 

dlouhodobý dopad konkrétní ekonomické 

činnosti. 

více environmentálním cílům lze 

dosáhnout tím, že se tento negativní dopad 

sníží. U těchto ekonomických činností je 

vhodné stanovit technická screeningová 

kritéria, která budou vyžadovat podstatné 

zlepšení environmentální výkonnosti v 

porovnání mj. s průměrem daného odvětví 

v dané zemi či regionu. Tato kritéria by 

měla vzít v úvahu rovněž dlouhodobý 

dopad konkrétní ekonomické činnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Některé ekonomické činnosti mají 

negativní dopad na životní prostředí 

a významného přínosu k jednomu nebo 

více environmentálním cílům lze 

dosáhnout tím, že se tento negativní dopad 

sníží. U těchto ekonomických činností je 

vhodné stanovit technická screeningová 

kritéria, která budou vyžadovat podstatné 

zlepšení environmentální výkonnosti v 

porovnání mj. s průměrem daného odvětví. 

Tato kritéria by měla vzít v úvahu rovněž 

dlouhodobý dopad konkrétní ekonomické 

činnosti. 

(23) Některé ekonomické činnosti mají 

negativní dopad na životní prostředí 

a významného přínosu k jednomu nebo 

více environmentálním cílům lze 

dosáhnout tím, že se tento negativní dopad 

sníží. U těchto ekonomických činností je 

vhodné stanovit technická screeningová 

kritéria, která budou vyžadovat zlepšení 

environmentální výkonnosti v porovnání 

mj. s průměrem daného odvětví. Tato 

kritéria by měla vzít v úvahu rovněž 

dlouhodobý dopad (tj. více než 3 roky) 

konkrétní ekonomické činnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Ekonomická činnost by neměla být 

považována za environmentálně 

udržitelnou, pokud namísto přínosů 

životní prostředí spíše poškozuje. 

Technická screeningová kritéria by měla 

určit minimální požadavky nezbytné 

k tomu, aby se zabránilo významnému 

poškozování jiných cílů. Při stanovování 

a aktualizaci technických screeningových 

kritérií by měla Komise zajistit, aby tato 

kritéria byla založena na dostupných 

vědeckých poznatcích a aby byla 

pravidelně aktualizována. Pokud vědecké 

hodnocení neumožní určit riziko 

s dostatečnou mírou jistoty, měla by se 

uplatnit zásada předběžné opatrnosti 

v souladu s článkem 191 SFEU. 

(24) Ekonomická činnost by neměla být 

považována za environmentálně 

udržitelnou, pokud nemá čistý přínos pro 

životní prostředí. Technická screeningová 

kritéria by měla určit minimální požadavky 

nezbytné k tomu, aby se zabránilo 

významnému poškozování jiných cílů. Při 

stanovování a aktualizaci technických 

screeningových kritérií by měla Komise 

zajistit, aby tato kritéria byla založena 

na dostupných vědeckých poznatcích a aby 

byla pravidelně aktualizována. Pokud 

vědecké hodnocení neumožní určit riziko 

s dostatečnou mírou jistoty, měla by se 

uplatnit zásada předběžné opatrnosti 

v souladu s článkem 191 SFEU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  207 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Ekonomická činnost by neměla být 

považována za environmentálně 

udržitelnou, pokud namísto přínosů životní 

prostředí spíše poškozuje. Technická 

screeningová kritéria by měla určit 

minimální požadavky nezbytné k tomu, 

aby se zabránilo významnému poškozování 

jiných cílů. Při stanovování a aktualizaci 

technických screeningových kritérií by 

měla Komise zajistit, aby tato kritéria byla 

založena na dostupných vědeckých 

poznatcích a aby byla pravidelně 

aktualizována. Pokud vědecké hodnocení 

neumožní určit riziko s dostatečnou mírou 

jistoty, měla by se uplatnit zásada 

předběžné opatrnosti v souladu 

(24) Ekonomická činnost by neměla být 

považována za environmentálně 

udržitelnou, pokud namísto přínosů životní 

prostředí spíše poškozuje, a také by 

neměla vážně poškozovat žádný 

z ostatních environmentálních cílů. 

Technická screeningová kritéria založená 

na harmonizovaných ukazatelích by měla 

určit minimální požadavky nezbytné 

k tomu, aby se zabránilo významnému 

poškozování jiných cílů. Při stanovování 

a aktualizaci technických screeningových 

kritérií a harmonizovaných ukazatelů by 

měla Komise zajistit, aby tato kritéria byla 

založena na dostupných vědeckých 

poznatcích a aby byla pravidelně 
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s článkem 191 SFEU. aktualizována, a ukazatele stejně tak. 

Pokud vědecké hodnocení neumožní určit 

riziko s dostatečnou mírou jistoty, měla by 

se uplatnit zásada předběžné opatrnosti 

v souladu s článkem 191 SFEU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  208 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Ekonomická činnost by neměla být 

považována za environmentálně 

udržitelnou, pokud namísto přínosů životní 

prostředí spíše poškozuje. Technická 

screeningová kritéria by měla určit 

minimální požadavky nezbytné k tomu, 

aby se zabránilo významnému poškozování 

jiných cílů. Při stanovování a aktualizaci 

technických screeningových kritérií by 

měla Komise zajistit, aby tato kritéria byla 

založena na dostupných vědeckých 

poznatcích a aby byla pravidelně 

aktualizována. Pokud vědecké hodnocení 

neumožní určit riziko s dostatečnou mírou 

jistoty, měla by se uplatnit zásada 

předběžné opatrnosti v souladu 

s článkem 191 SFEU. 

(24) Ekonomická činnost by neměla být 

považována za environmentálně 

udržitelnou, pokud namísto přínosů životní 

prostředí spíše poškozuje, a v tomto ohledu 

by u všech hlavních obchodních dohod 

měla být před započetím jejich 

uplatňování vypracována nezávislá studie 

dopadů. Technická screeningová kritéria 

by měla určit minimální požadavky 

nezbytné k tomu, aby se zabránilo 

významnému poškozování jiných cílů. Při 

stanovování a aktualizaci technických 

screeningových kritérií by měla Komise 

zajistit, aby tato kritéria byla založena 

na dostupných vědeckých poznatcích a aby 

byla pravidelně aktualizována. Pokud 

vědecké hodnocení neumožní určit riziko 

s dostatečnou mírou jistoty, měla by se 

uplatnit zásada předběžné opatrnosti 

v souladu s článkem 191 SFEU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Ekonomická činnost by neměla být 

považována za environmentálně 

udržitelnou, pokud namísto přínosů životní 

prostředí spíše poškozuje. Technická 

screeningová kritéria by měla určit 

minimální požadavky nezbytné k tomu, 

aby se zabránilo významnému poškozování 

jiných cílů. Při stanovování a aktualizaci 

technických screeningových kritérií by 

měla Komise zajistit, aby tato kritéria byla 

založena na dostupných vědeckých 

poznatcích a aby byla pravidelně 

aktualizována. Pokud vědecké hodnocení 

neumožní určit riziko s dostatečnou mírou 

jistoty, měla by se uplatnit zásada 

předběžné opatrnosti v souladu 

s článkem 191 SFEU. 

(24) Ekonomická činnost by neměla být 

považována za environmentálně 

udržitelnou, pokud namísto přínosů životní 

prostředí spíše poškozuje. Technická 

screeningová kritéria by měla určit 

minimální požadavky nezbytné k tomu, 

aby se zabránilo významnému poškozování 

jiných cílů. Při stanovování a aktualizaci 

technických screeningových kritérií by 

měla Komise zajistit, aby tato kritéria byla 

založena na dostupných vědeckých 

poznatcích, zohledňovala celý hodnotový 

řetězec a životní cyklus technologií a aby 

byla pravidelně aktualizována. Pokud 

vědecké hodnocení neumožní určit riziko 

s dostatečnou mírou jistoty, měla by se 

uplatnit zásada předběžné opatrnosti 

v souladu s článkem 191 SFEU. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  210 

Markus Ferber 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Ekonomická činnost by neměla být 

považována za environmentálně 

udržitelnou, pokud namísto přínosů životní 

prostředí spíše poškozuje. Technická 

screeningová kritéria by měla určit 

minimální požadavky nezbytné k tomu, 

aby se zabránilo významnému poškozování 

jiných cílů. Při stanovování a aktualizaci 

technických screeningových kritérií by 

měla Komise zajistit, aby tato kritéria byla 

založena na dostupných vědeckých 

poznatcích a aby byla pravidelně 

aktualizována. Pokud vědecké hodnocení 

neumožní určit riziko s dostatečnou mírou 

(24) Ekonomická činnost by neměla být 

považována za environmentálně 

udržitelnou, pokud namísto přínosů životní 

prostředí spíše poškozuje. Technická 

screeningová kritéria by měla určit 

minimální požadavky nezbytné k tomu, 

aby se zabránilo významnému poškozování 

jiných cílů. Při stanovování a aktualizaci 

technických screeningových kritérií by 

měla Komise zajistit, aby tato kritéria byla 

rozumná a přiměřená a založena 

na dostupných vědeckých poznatcích a aby 

byla pravidelně aktualizována. Pokud 

vědecké hodnocení neumožní určit riziko 
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jistoty, měla by se uplatnit zásada 

předběžné opatrnosti v souladu 

s článkem 191 SFEU. 

s dostatečnou mírou jistoty, měla by se 

uplatnit zásada předběžné opatrnosti 

v souladu s článkem 191 SFEU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Při stanovování a aktualizaci 

technických screeningových kritérií by 

Komise měla rovněž zohlednit specifika 

odvětví infrastruktury a environmentální, 

sociální a ekonomické externality v rámci 

analýzy nákladů a přínosů. V tomto ohledu 

by měla Komise vzít do úvahy práci 

mezinárodních organizací, např. OECD, 

příslušné právní předpisy a normy Unie, 

mimo jiné směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2001/42/ES42, směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 

2011/92/EU43, směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2014/23/EU44, směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/24/EU45, směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2014/25/EU46, a 

stávající metodiku. V této souvislosti by 

měla technická screeningová kritéria 

podporovat vhodné rámce správy 

integrující environmentální, sociální 

a správní faktory, jak je uvedeno v 

zásadách odpovědného investování OSN47, 

ve všech fázích životního cyklu projektu. 

(26) Při stanovování a aktualizaci 

technických screeningových kritérií by 

Komise měla rovněž zohlednit specifika 

různých odvětví a environmentální, 

sociální a ekonomické externality v rámci 

analýzy nákladů a přínosů. Pokud jde o 

odvětví energetiky, měla by Komise vzít v 

úvahu článek 194 SFEU a právo 

členského státu stanovit podmínky pro 

využívání zdrojů energie, zvolit mezi 

různými zdroji energie a určit obecnou 

strukturu jeho zásobování energií. V 
tomto ohledu by měla Komise vzít do 

úvahy práci mezinárodních organizací, 

např. OECD, příslušné právní předpisy a 

normy Unie, mimo jiné směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 

2001/42/ES42, směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2011/92/EU43, směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/23/EU44, směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2014/24/EU45, směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/25/EU46, a stávající metodiku. V této 

souvislosti by měla technická screeningová 

kritéria podporovat vhodné rámce správy 

integrující environmentální, sociální 

a správní faktory, jak je uvedeno v 

zásadách odpovědného investování OSN47, 

ve všech fázích životního cyklu projektu. 

_________________ _________________ 
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42 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o 

posuzování vlivů některých plánů a 

programů na životní prostředí (Úř. věst. L 

197, 21.7.2001, s. 30). 

42 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o 

posuzování vlivů některých plánů a 

programů na životní prostředí (Úř. věst. L 

197, 21.7.2001, s. 30). 

43 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 

o posuzování vlivů některých veřejných a 

soukromých záměrů na životní prostředí 

(Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1). 

43 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 

o posuzování vlivů některých veřejných a 

soukromých záměrů na životní prostředí 

(Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1). 

44 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o 

udělování koncesí (Úř. věst. L 94 

28.3.2014, s. 1). 

44 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o 

udělování koncesí (Úř. věst. L 94 

28.3.2014, s. 1). 

45 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 

směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 

28.3.2014, s. 65). 

45 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 

směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 

28.3.2014, s. 65). 

46 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 

zadávání zakázek subjekty působícími v 

odvětví vodního hospodářství, energetiky, 

dopravy a poštovních služeb a o zrušení 

směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 

28.3.2014, s. 243). 

46 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 

zadávání zakázek subjekty působícími v 

odvětví vodního hospodářství, energetiky, 

dopravy a poštovních služeb a o zrušení 

směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 

28.3.2014, s. 243). 

47 

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

47 

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

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Při stanovování a aktualizaci 

technických screeningových kritérií by 

Komise měla rovněž zohlednit specifika 

odvětví infrastruktury a environmentální, 

sociální a ekonomické externality v rámci 

(26) Při stanovování a aktualizaci 

technických screeningových kritérií by 

Komise měla rovněž zohlednit specifika 

různých odvětví a environmentální, 

sociální a ekonomické externality v rámci 
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analýzy nákladů a přínosů. V tomto ohledu 

by měla Komise vzít do úvahy práci 

mezinárodních organizací, např. OECD, 

příslušné právní předpisy a normy Unie, 

mimo jiné směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2001/42/ES42, směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 

2011/92/EU43, směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2014/23/EU44, směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/24/EU45, směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2014/25/EU46, a 

stávající metodiku. V této souvislosti by 

měla technická screeningová kritéria 

podporovat vhodné rámce správy 

integrující environmentální, sociální 

a správní faktory, jak je uvedeno v 

zásadách odpovědného investování OSN47, 

ve všech fázích životního cyklu projektu. 

analýzy nákladů a přínosů. V tomto ohledu 

by měla Komise vzít do úvahy práci 

mezinárodních organizací, např. OECD, 

příslušné právní předpisy a normy Unie, 

mimo jiné směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2001/42/ES42, směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 

2011/92/EU43, směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2014/23/EU44, směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/24/EU45, směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2014/25/EU46, a 

stávající metodiku. V této souvislosti by 

měla technická screeningová kritéria 

podporovat vhodné rámce správy 

integrující environmentální, sociální 

a správní faktory, jak je uvedeno v 

zásadách odpovědného investování OSN47, 

ve všech fázích životního cyklu projektu. 

_________________ _________________ 

42 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o 

posuzování vlivů některých plánů a 

programů na životní prostředí (Úř. věst. L 

197, 21.7.2001, s. 30). 

42 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o 

posuzování vlivů některých plánů a 

programů na životní prostředí (Úř. věst. L 

197, 21.7.2001, s. 30). 

43 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 

o posuzování vlivů některých veřejných a 

soukromých záměrů na životní prostředí 

(Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1). 

43 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 

o posuzování vlivů některých veřejných a 

soukromých záměrů na životní prostředí 

(Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1). 

44 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o 

udělování koncesí (Úř. věst. L 94 

28.3.2014, s. 1). 

44 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o 

udělování koncesí (Úř. věst. L 94 

28.3.2014, s. 1). 

45 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 

směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 

28.3.2014, s. 65). 

45 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 

směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 

28.3.2014, s. 65). 

46 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 

zadávání zakázek subjekty působícími v 

odvětví vodního hospodářství, energetiky, 

dopravy a poštovních služeb a o zrušení 

směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 

46 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 

zadávání zakázek subjekty působícími v 

odvětví vodního hospodářství, energetiky, 

dopravy a poštovních služeb a o zrušení 

směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 
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28.3.2014, s. 243). 28.3.2014, s. 243). 

47 

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

47 

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

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  213 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (26a) Při definování technických 

screeningových kritérií by Komise měla 

rovněž vzít v úvahu přechodná opatření 

směřující k činnostem, které podporují 

přechod k udržitelnějšímu, 

nízkouhlíkovému hospodářství. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  214 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (26a) Při definování technických 

screeningových kritérií by Komise měla 

rovněž vzít v úvahu přechodná opatření 

směřující k činnostem, které podporují 

přechod k udržitelnému, nízkouhlíkovému 

hospodářství. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  215 

Sirpa Pietikäinen 



 

AM\1172566CS.docx 71/170 PE632.153v01-00 

 CS 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Aby se předešlo narušení 

hospodářské soutěže při získávání financí 

na environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měla by technická screeningová 

kritéria zajistit, aby veškeré relevantní 

ekonomické činnosti v konkrétním odvětví 

mohly být považovány za environmentálně 

udržitelné a bylo s nimi zacházeno stejně, 

pokud přispívají stejnou měrou k jednomu 

nebo více environmentálním cílům 

stanoveným v tomto nařízení. Potenciální 

schopnost přispívat k uvedeným 

environmentálním cílům se však může 

v různých odvětvích lišit, což by se mělo v 

kritériích odrazit. Nicméně v rámci 

jednotlivých odvětví by tato kritéria neměla 

nespravedlivě znevýhodňovat určité 

ekonomické činnosti na úkor jiných, pokud 

prvně jmenované činnosti přispívají 

k environmentálním cílům ve stejném 

rozsahu jako ty druhé. 

(27) Za účelem podpory 

environmentálně udržitelných inovací a 
aby se předešlo narušení hospodářské 

soutěže při získávání financí na 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měla by technická screeningová 

kritéria zajistit, aby veškeré relevantní 

ekonomické činnosti v hlavních 

ekonomických odvětvích (tj. odvětví 

NACE, jako je zemědělství, lesnictví a 

rybolov, výroba, dodávky elektřiny, plynu, 

páry a klimatizace, stavebnictví, doprava a 

skladování) mohly být považovány za 

environmentálně udržitelné a bylo s nimi 

zacházeno stejně, pokud přispívají stejnou 

měrou k jednomu nebo více 

environmentálním cílům stanoveným 

v tomto nařízení, aniž by významně 

poškozovaly jiné environmentální cíle 

uvedené v článcích 3 a 12. Potenciální 

schopnost přispívat k uvedeným 

environmentálním cílům se však může 

v různých odvětvích lišit, což by se mělo v 

technických screeningových kritériích 

odrazit. Nicméně v rámci jednotlivých 

hlavních ekonomických odvětvích by tato 

kritéria neměla nespravedlivě 

znevýhodňovat určité ekonomické činnosti 

na úkor jiných, pokud prvně jmenované 

činnosti přispívají k environmentálním 

cílům ve stejném rozsahu jako ty druhé, 

aniž by významně poškozovaly jiné 

environmentální cíle uvedené v článcích 3 

a 12. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  216 

Karl-Heinz Florenz 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Aby se předešlo narušení 

hospodářské soutěže při získávání financí 

na environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měla by technická screeningová 

kritéria zajistit, aby veškeré relevantní 

ekonomické činnosti v konkrétním odvětví 

mohly být považovány za environmentálně 

udržitelné a bylo s nimi zacházeno stejně, 

pokud přispívají stejnou měrou k jednomu 

nebo více environmentálním cílům 

stanoveným v tomto nařízení. Potenciální 

schopnost přispívat k uvedeným 

environmentálním cílům se však může 

v různých odvětvích lišit, což by se mělo 

v kritériích odrazit. Nicméně v rámci 

jednotlivých odvětví by tato kritéria 

neměla nespravedlivě znevýhodňovat 

určité ekonomické činnosti na úkor jiných, 

pokud prvně jmenované činnosti přispívají 

k environmentálním cílům ve stejném 

rozsahu jako ty druhé. 

(27) Za účelem podpory 

environmentálně udržitelných inovací a 
aby se předešlo narušení hospodářské 

soutěže při získávání financí na 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měla by technická screeningová 

kritéria zajistit, aby veškeré relevantní 

ekonomické činnosti v hlavních 

ekonomických odvětvích, mj. včetně 

zemědělství, stavebnictví, energetiky, 

chemického průmyslu, dopravy a výroby, 
mohly být považovány za environmentálně 

udržitelné a bylo s nimi zacházeno stejně, 

pokud přispívají stejnou měrou k jednomu 

nebo více environmentálním cílům 

stanoveným v tomto nařízení. Potenciální 

schopnost přispívat k uvedeným 

environmentálním cílům se však může 

v různých odvětvích lišit, což by se mělo 

v kritériích odrazit. Nicméně v rámci 

jednotlivých odvětví by tato kritéria 

neměla nespravedlivě znevýhodňovat 

určité ekonomické činnosti na úkor jiných, 

pokud prvně jmenované činnosti přispívají 

k environmentálním cílům ve stejném 

rozsahu jako ty druhé. 

Or. en 

Odůvodnění 

Technická screeningová kritéria zahrnují všechna odvětví přispívající k udržitelnému rozvoji. 

 

Pozměňovací návrh  217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Aby se předešlo narušení (27) Za účelem podpory 
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hospodářské soutěže při získávání financí 

na environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měla by technická screeningová 

kritéria zajistit, aby veškeré relevantní 

ekonomické činnosti v konkrétním odvětví 

mohly být považovány za environmentálně 

udržitelné a bylo s nimi zacházeno stejně, 

pokud přispívají stejnou měrou k jednomu 

nebo více environmentálním cílům 

stanoveným v tomto nařízení. Potenciální 

schopnost přispívat k uvedeným 

environmentálním cílům se však může 

v různých odvětvích lišit, což by se mělo 

v kritériích odrazit. Nicméně v rámci 

jednotlivých odvětví by tato kritéria 

neměla nespravedlivě znevýhodňovat 

určité ekonomické činnosti na úkor jiných, 

pokud prvně jmenované činnosti přispívají 

k environmentálním cílům ve stejném 

rozsahu jako ty druhé. 

environmentálně udržitelných inovací a 
aby se předešlo narušení hospodářské 

soutěže při získávání financí na 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měla by technická screeningová 

kritéria zajistit, aby veškeré relevantní 

ekonomické činnosti v konkrétním odvětví, 

mimo jiné včetně výroby, zemědělství, 

stavebnictví, energetiky a dopravy, mohly 

být považovány za environmentálně 

udržitelné a bylo s nimi zacházeno stejně, 

pokud přispívají stejnou měrou k jednomu 

nebo více environmentálním cílům 

stanoveným v tomto nařízení. Potenciální 

schopnost přispívat k uvedeným 

environmentálním cílům se však může 

v různých odvětvích lišit, což by se mělo 

v kritériích odrazit. Nicméně v rámci 

jednotlivých odvětví by tato kritéria 

neměla nespravedlivě znevýhodňovat 

určité ekonomické činnosti na úkor jiných, 

pokud prvně jmenované činnosti přispívají 

k environmentálním cílům ve stejném 

rozsahu jako ty druhé. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Aby se předešlo narušení 

hospodářské soutěže při získávání financí 

na environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měla by technická screeningová 

kritéria zajistit, aby veškeré relevantní 

ekonomické činnosti v konkrétním odvětví 

mohly být považovány za environmentálně 

udržitelné a bylo s nimi zacházeno stejně, 

pokud přispívají stejnou měrou k jednomu 

nebo více environmentálním cílům 

stanoveným v tomto nařízení. Potenciální 

(27) Aby se předešlo narušení 

hospodářské soutěže při získávání financí 

na environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měla by technická screeningová 

kritéria zajistit, aby relevantní ekonomické 

činnosti v hlavních hospodářských 

odvětvích, mimo jiné včetně zemědělství, 

stavebnictví, energetiky, dopravy a výroby, 
mohly být považovány za environmentálně 

udržitelné a bylo s nimi zacházeno stejně, 

pokud přispívají stejnou měrou k jednomu 
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schopnost přispívat k uvedeným 

environmentálním cílům se však může 

v různých odvětvích lišit, což by se mělo 

v kritériích odrazit. Nicméně v rámci 

jednotlivých odvětví by tato kritéria 

neměla nespravedlivě znevýhodňovat 

určité ekonomické činnosti na úkor jiných, 

pokud prvně jmenované činnosti přispívají 

k environmentálním cílům ve stejném 

rozsahu jako ty druhé. 

nebo více environmentálním cílům 

stanoveným v tomto nařízení. Potenciální 

schopnost přispívat k uvedeným 

environmentálním cílům se však může 

v různých odvětvích lišit, což by se mělo 

v kritériích specifických pro průmysl 

odrazit. Nicméně v rámci jednotlivých 

odvětví by tato kritéria neměla 

nespravedlivě znevýhodňovat určité 

ekonomické činnosti na úkor jiných, pokud 

prvně jmenované činnosti přispívají 

k environmentálním cílům ve stejném 

rozsahu jako ty druhé. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Aby se předešlo narušení 

hospodářské soutěže při získávání financí 

na environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měla by technická screeningová 

kritéria zajistit, aby veškeré relevantní 

ekonomické činnosti v konkrétním odvětví 

mohly být považovány za environmentálně 

udržitelné a bylo s nimi zacházeno stejně, 

pokud přispívají stejnou měrou k jednomu 

nebo více environmentálním cílům 

stanoveným v tomto nařízení. Potenciální 

schopnost přispívat k uvedeným 

environmentálním cílům se však může 

v různých odvětvích lišit, což by se mělo 

v kritériích odrazit. Nicméně v rámci 

jednotlivých odvětví by tato kritéria 

neměla nespravedlivě znevýhodňovat 

určité ekonomické činnosti na úkor jiných, 

pokud prvně jmenované činnosti přispívají 

k environmentálním cílům ve stejném 

rozsahu jako ty druhé. 

(27) Aby se předešlo narušení 

hospodářské soutěže při získávání financí 

na environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měla by technická screeningová 

kritéria zajistit, aby veškeré relevantní 

ekonomické činnosti v konkrétním odvětví 

mohly být považovány za environmentálně 

udržitelné a bylo s nimi zacházeno stejně, 

pokud přispívají stejnou měrou k jednomu 

nebo více environmentálním cílům 

stanoveným v tomto nařízení. Potenciální 

schopnost přispívat k uvedeným 

environmentálním cílům se však může 

v různých odvětvích lišit, což by se mělo 

v kritériích odrazit. Screeningová kritéria 

by tudíž neměla vést k vytvoření černého 

nebo hnědého seznamu. Nicméně v rámci 

jednotlivých odvětví by tato kritéria 

neměla nespravedlivě znevýhodňovat 

určité ekonomické činnosti na úkor jiných, 

pokud prvně jmenované činnosti přispívají 

k environmentálním cílům ve stejném 
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rozsahu jako ty druhé. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  220 

Bas Eickhout 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Aby se předešlo narušení 

hospodářské soutěže při získávání financí 

na environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měla by technická screeningová 

kritéria zajistit, aby veškeré relevantní 

ekonomické činnosti v konkrétním odvětví 

mohly být považovány za environmentálně 

udržitelné a bylo s nimi zacházeno stejně, 

pokud přispívají stejnou měrou k jednomu 

nebo více environmentálním cílům 

stanoveným v tomto nařízení. Potenciální 

schopnost přispívat k uvedeným 

environmentálním cílům se však může 

v různých odvětvích lišit, což by se mělo 

v kritériích odrazit. Nicméně v rámci 

jednotlivých odvětví by tato kritéria 

neměla nespravedlivě znevýhodňovat 

určité ekonomické činnosti na úkor jiných, 

pokud prvně jmenované činnosti přispívají 

k environmentálním cílům ve stejném 

rozsahu jako ty druhé. 

(27) Aby se předešlo narušení 

hospodářské soutěže při získávání financí 

na environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měla by technická screeningová 

kritéria zajistit, aby veškeré relevantní 

ekonomické činnosti v konkrétním odvětví 

mohly být považovány za environmentálně 

udržitelné a bylo s nimi zacházeno stejně, a 

to způsobem, jakým jsou tyto činnosti 

prováděny, pokud přispívají stejnou měrou 

k jednomu nebo více environmentálním 

cílům stanoveným v tomto nařízení. 

Potenciální schopnost přispívat k 

uvedeným environmentálním cílům se však 

může v různých odvětvích lišit, což by se 

mělo v kritériích odrazit. Nicméně v rámci 

jednotlivých odvětví by tato kritéria 

neměla nespravedlivě znevýhodňovat 

určité ekonomické činnosti na úkor jiných, 

pokud prvně jmenované činnosti přispívají 

k environmentálním cílům ve stejném 

rozsahu jako ty druhé. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  221 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Aby se předešlo narušení 

hospodářské soutěže při získávání financí 

na environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měla by technická screeningová 

kritéria zajistit, aby veškeré relevantní 

ekonomické činnosti v konkrétním odvětví 

mohly být považovány za environmentálně 

udržitelné a bylo s nimi zacházeno stejně, 

pokud přispívají stejnou měrou k jednomu 

nebo více environmentálním cílům 

stanoveným v tomto nařízení. Potenciální 

schopnost přispívat k uvedeným 

environmentálním cílům se však může 

v různých odvětvích lišit, což by se mělo 

v kritériích odrazit. Nicméně v rámci 

jednotlivých odvětví by tato kritéria 

neměla nespravedlivě znevýhodňovat 

určité ekonomické činnosti na úkor jiných, 

pokud prvně jmenované činnosti přispívají 

k environmentálním cílům ve stejném 

rozsahu jako ty druhé. 

(27) Aby se předešlo narušení 

hospodářské soutěže při získávání financí 

na environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti, měla by technická screeningová 

kritéria zajistit, aby veškeré relevantní 

ekonomické činnosti v konkrétním odvětví 

mohly být považovány za environmentálně 

udržitelné a bylo s nimi zacházeno stejně, 

pokud přispívají stejnou měrou k jednomu 

nebo více environmentálním cílům 

stanoveným v tomto nařízení. Potenciální 

schopnost přispívat k uvedeným 

environmentálním cílům se však může 

v různých odvětvích lišit, což by se mělo 

v kritériích odrazit. Nicméně v rámci 

jednotlivých odvětví by tato kritéria měla 

být uplatňována na všechny účastníky 

trhu stejně a neměla by nespravedlivě 

znevýhodňovat určité ekonomické činnosti 

na úkor jiných, pokud prvně jmenované 

činnosti přispívají k environmentálním 

cílům ve stejném rozsahu jako ty druhé. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (27a) Environmentálně udržitelné 

činnosti jsou výsledkem technologií a 

produktů, které jsou rozvíjeny v rámci 

celého hodnotového řetězce. Z tohoto 

důvodu by technická screeningová 

kritéria měla vzít při konečném plnění 

environmentálně udržitelných činností v 

úvahu úlohu celého hodnotového řetězce, 

od zpracování surovin až po konečný 

produkt a jeho odpadovou fázi. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Environmentálně udržitelné činnosti závisí na spolupráci mezi různými odvětvími a 

hospodářskými subjekty v celém rozsahu průmyslových hodnotových řetězců. Tento aspekt by 

se měl odrazit na technických screeningových kritériích pro environmentální udržitelné 

činnosti. 

 

Pozměňovací návrh  223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (27a) Aby se zabránilo narušení dobře 

fungujících hodnotových řetězců, mělo by 

být v rámci technických screeningových 

kritérií uvažováno o tom, aby byly 

environmentálně udržitelné činnosti 

umožněny technologiemi a produkty 

vyvinutými větším počtem hospodářských 

subjektů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Při stanovování technických 

screeningových kritérií by Komise měla 

posoudit, zda by přijetí těchto kritérií pro 

environmentálně udržitelné činnosti vedlo 

k uvíznutí aktiv nebo k nekonzistentním 

pobídkám a zda by mělo negativní dopad 

na likviditu na finančních trzích. 

(28) Při stanovování technických 

screeningových kritérií by Komise měla 

posoudit potenciální přechodová rizika, 

zda by rychlost přijetí těchto kritérií pro 

environmentálně udržitelné činnosti vedla 

k uvíznutí aktiv nebo k nekonzistentním 

pobídkám a zda by mělo negativní dopad 

na likviditu na finančních trzích. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 30 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Aby se zajistilo, že investice budou 

nasměrovány do ekonomických činností, 

které mají na environmentální cíle největší 

pozitivní dopad, měla by Komise 

přednostně stanovit technická screeningová 

kritéria pro ekonomické činnosti, které 

potenciálně nejvíce přispívají k plnění 

environmentálních cílů. 

(30) Aby se zajistilo, že investice budou 

nasměrovány do ekonomických činností, 

které mají na environmentální cíle největší 

pozitivní dopad, měla by Komise 

přednostně stanovit technická screeningová 

kritéria pro ekonomické činnosti, které 

potenciálně nejvíce přispívají k plnění 

environmentálních cílů. Screeningová 

kritéria by měla vycházet z výsledků 

projektů s cílem usnadnit identifikaci a 

vývoj nových technologií a řádně 

zohlednit škálovatelnost těchto 

technologií. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  226 

Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 30 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Aby se zajistilo, že investice budou 

nasměrovány do ekonomických činností, 

které mají na environmentální cíle největší 

pozitivní dopad, měla by Komise 

přednostně stanovit technická screeningová 

kritéria pro ekonomické činnosti, které 

potenciálně nejvíce přispívají k plnění 

environmentálních cílů. 

(30) Aby se zajistilo, že investice budou 

nasměrovány do ekonomických činností, 

které mají na environmentální cíle největší 

pozitivní dopad, měla by Komise 

přednostně stanovit technická screeningová 

kritéria pro ekonomické činnosti, které 

potenciálně nejvíce přispívají k plnění 

environmentálních cílů jakožto priority 

v zájmu zmírňování změn klimatu. 

Technická screeningová kritéria by měla 

být dostatečně flexibilní, aby mohly být 
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postupně zaváděny nové technologie a 

inovace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 31 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(31) Vhodná technická screeningová 

kritéria by měla být stanovena pro odvětví 

dopravy, mimo jiné pro mobilní aktiva, 

přičemž je třeba zohlednit skutečnost, 

že odvětví dopravy, včetně mezinárodní 

lodní dopravy, přispívá k téměř 26 % všech 

emisí skleníkových plynů v Unii. Jak 

vyplývá z akčního plánu týkajícího se 

financování udržitelného růstu48, odvětví 

dopravy představuje přibližně 30 % 

dodatečných ročních investičních potřeb na 

udržitelný rozvoj v Unii, mimo jiné kvůli 

zvýšení elektrifikace nebo přechodu 

na ekologičtější druhy dopravy 

prostřednictvím podpory přechodu na jiné 

druhy dopravy a řízení provozu. 

(31) Vhodná technická screeningová 

kritéria by měla být stanovena pro odvětví 

dopravy, mimo jiné pro mobilní aktiva, 

přičemž je třeba zohlednit celý životní 

cyklus technologií a skutečnost, že odvětví 

dopravy, včetně mezinárodní lodní 

dopravy, přispívá k téměř 26 % všech 

emisí skleníkových plynů v Unii. Jak 

vyplývá z akčního plánu týkajícího se 

financování udržitelného růstu48, odvětví 

dopravy představuje přibližně 30 % 

dodatečných ročních investičních potřeb na 

udržitelný rozvoj v Unii, mimo jiné kvůli 

zvýšení elektrifikace nebo přechodu 

na ekologičtější druhy dopravy 

prostřednictvím podpory přechodu na jiné 

druhy dopravy a řízení provozu. 

_________________ _________________ 

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

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti 

v příslušných oblastech. Za tímto účelem 

by Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí, evropských orgánů dohledu 

a Evropské investiční banky. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

univerzit, výzkumných ústavů, sdružení 

a organizací. Platforma by měla poskytovat 

Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 

analýzy a přezkumu technických 

screeningových kritérií, včetně jejich 

možného vlivu na oceňování aktiv, která 

byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda jsou 

technická screeningová kritéria vhodná pro 

další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií a harmonizovaných ukazatelů by 

se měly rovněž zapojit relevantní 

zúčastněné strany a postup by měl 

vycházet z vědeckých poznatků, 

osvědčených postupů a stávající práce a 

subjektů, zejména pak platformy Evropské 

komise pro oběhové hospodářství, a 

doporučení odborníků, kteří mají 

prokazatelné znalosti a zkušenosti 

v příslušných oblastech. Za tímto účelem 

by Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí a vnitrostátních agentur pro 

ochranu životního prostředí, evropských 

orgánů dohledu, Evropské poradní 

skupiny pro účetní výkaznictví a Evropské 

investiční banky. Mezi odborníky ze 

soukromého sektoru by měli patřit zástupci 

relevantních zúčastněných stran, včetně 

aktérů finančního trhu, univerzit, 

výzkumných ústavů, sdružení a organizací. 

Platforma by měla poskytovat Komisi 

poradenství v otázkách rozvoje, analýzy 

a přezkumu technických screeningových 

kritérií a harmonizovaných ukazatelů, 

včetně jejich možného vlivu na oceňování 

aktiv, která byla podle stávající praxe na 

trhu až do přijetí technických 

screeningových kritérií založených na 

harmonizovaných ukazatelích považována 

za udržitelná aktiva nebo aktiva, jež mají 

na životní prostředí negativní dopad. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda se 

technická screeningová kritéria a ukazatele 

hodí pro další použití v budoucích 

politických iniciativách Unie, jejichž cílem 

je usnadnění udržitelných investic. 
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Platforma by měla poskytovat Komisi 

poradenství ohledně vývoje účetních 

standardů udržitelnosti a integrovaných 

standardů pro podávání zpráv pro podniky 

a účastníky finančního trhu, a to i 

prostřednictvím revize směrnice 

2013/34/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  229 

Kay Swinburne 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti 

v příslušných oblastech. Za tímto účelem 

by Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí, evropských orgánů dohledu 

a Evropské investiční banky. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

univerzit, výzkumných ústavů, sdružení 

a organizací. Platforma by měla poskytovat 

Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 

analýzy a přezkumu technických 

screeningových kritérií, včetně jejich 

možného vlivu na oceňování aktiv, která 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a všeobecné 

zkušenosti v příslušných oblastech. Za 

tímto účelem by Komise měla vytvořit 

platformu pro udržitelné finance. Tato 

platforma by měla být složena z odborníků 

zastupujících jak veřejný, tak soukromý 

sektor. Mezi zástupce veřejného sektoru by 

měli patřit odborníci z Evropské agentury 

pro životní prostředí, evropských orgánů 

dohledu a Evropské investiční banky. 

Odborníci ze soukromého sektoru by měli 

brát v potaz šíři tohoto sektoru a měli by 

mezi ně patřit zástupci relevantních 

zúčastněných stran, včetně aktérů 

finančního trhu, univerzit, výzkumných 

ústavů, sdružení a organizací. V případě 

potřeby by platforma měla mít možnost 

vyžádat si radu od nečlenů. Platforma by 

měla poskytovat Komisi poradenství 



 

PE632.153v01-00 82/170 AM\1172566CS.docx 

CS 

byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda jsou 

technická screeningová kritéria vhodná pro 

další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 

v otázkách rozvoje, analýzy a přezkumu 

technických screeningových kritérií, včetně 

jejich možného vlivu na oceňování aktiv, 

která byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda jsou 

technická screeningová kritéria vhodná pro 

další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  230 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti v 

příslušných oblastech. Za tímto účelem by 

Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí, evropských orgánů dohledu 

a Evropské investiční banky. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

univerzit, výzkumných ústavů, sdružení 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z vědeckých poznatků, 

socioekonomického dopadu, osvědčených 

postupů a doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti ve 

všech příslušných oblastech. Za tímto 

účelem by Komise měla vytvořit platformu 

pro udržitelné finance. Tato platforma by 

měla být složena ze široké škály odborníků 

zastupujících jak veřejný, tak soukromý 

sektor, aby bylo zajištěno náležité 

zohlednění zvláštností všech relevantních 

odvětví. Mezi zástupce veřejného sektoru 

by měli patřit odborníci z Evropské 

agentury pro životní prostředí, evropských 

orgánů dohledu a Evropské investiční 
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a organizací. Platforma by měla poskytovat 

Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 

analýzy a přezkumu technických 

screeningových kritérií, včetně jejich 

možného vlivu na oceňování aktiv, která 

byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda jsou 

technická screeningová kritéria vhodná 

pro další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 

banky. Mezi odborníky ze soukromého 

sektoru by měli patřit zástupci relevantních 

zúčastněných stran, včetně aktérů 

finančního trhu, zástupců reálné 

ekonomiky, včetně výrobních odvětví, 
univerzit, výzkumných ústavů, sdružení 

a organizací. Platforma by měla poskytovat 

Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 

analýzy a přezkumu technických 

screeningových kritérií, včetně jejich 

možného vlivu na oceňování aktiv, která 

byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o vhodnosti 

technických screeningových kritérií. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  231 

Markus Ferber 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti 

v příslušných oblastech. Za tímto účelem 

by Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí, evropských orgánů dohledu 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti 

v příslušných oblastech. Za tímto účelem 

by Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí, evropských orgánů dohledu 
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a Evropské investiční banky. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

univerzit, výzkumných ústavů, sdružení 

a organizací. Platforma by měla poskytovat 

Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 

analýzy a přezkumu technických 

screeningových kritérií, včetně jejich 

možného vlivu na oceňování aktiv, která 

byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda jsou 

technická screeningová kritéria vhodná 

pro další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 

a Evropské investiční banky. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru patří 

zástupci relevantních zúčastněných stran, 

včetně aktérů finančního trhu, zástupců 

reálné ekonomiky zastupujících širokou 

škálu odvětví, univerzit, výzkumných 

ústavů, sdružení a organizací. Platforma by 

měla poskytovat Komisi poradenství 

v otázkách rozvoje, analýzy a přezkumu 

technických screeningových kritérií, včetně 

jejich možného vlivu na oceňování aktiv, 

která byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Or. en 

Odůvodnění 

Za účelem zajištění smysluplného dopadu potřebuje platforma pro udržitelné finance vstupy 

ze širokého spektra zdrojů. 

 

Pozměňovací návrh  232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti 

v příslušných oblastech. Za tímto účelem 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti 

v příslušných oblastech. Za tímto účelem 
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by Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí, evropských orgánů dohledu 

a Evropské investiční banky. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

univerzit, výzkumných ústavů, sdružení 

a organizací. Platforma by měla poskytovat 

Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 

analýzy a přezkumu technických 

screeningových kritérií, včetně jejich 

možného vlivu na oceňování aktiv, která 

byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda jsou 

technická screeningová kritéria vhodná pro 

další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 

by Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí, evropských orgánů dohledu 

a Evropské investiční banky. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

univerzit, výzkumných ústavů, sdružení 

a organizací a hlavních hospodářských 

odvětví, mimo jiné zemědělství, 

stavebnictví, energetiky, chemického 

průmyslu, dopravy a výroby. Platforma by 

měla poskytovat Komisi poradenství 

v otázkách rozvoje, analýzy a přezkumu 

technických screeningových kritérií, včetně 

jejich možného vlivu na oceňování aktiv, 

která byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda jsou 

technická screeningová kritéria vhodná pro 

další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k rozsahu technických odborných znalostí potřebných pro vypracování technických 

screeningových kritérií by měly být konzultovány všechny relevantní hospodářské subjekty. 

 

Pozměňovací návrh  233 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise (32) Je obzvláště důležité, aby Komise 
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při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti 

v příslušných oblastech. Za tímto účelem 

by Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí, evropských orgánů dohledu 

a Evropské investiční banky. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

univerzit, výzkumných ústavů, sdružení 

a organizací. Platforma by měla poskytovat 

Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 

analýzy a přezkumu technických 

screeningových kritérií, včetně jejich 

možného vlivu na oceňování aktiv, která 

byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda jsou 

technická screeningová kritéria vhodná pro 

další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií a harmonizovaných ukazatelů by 

se měly rovněž zapojit relevantní 

zúčastněné strany a postup by měl 

vycházet z vědeckých poznatků, 

osvědčených postupů a doporučení 

odborníků, kteří mají prokazatelné znalosti 

a zkušenosti v příslušných oblastech. Za 

tímto účelem by Komise měla vytvořit 

platformu pro udržitelné finance. Tato 

platforma by měla být složena z odborníků 

zastupujících jak veřejný, tak soukromý 

sektor. Mezi zástupce veřejného sektoru by 

měli patřit odborníci z Evropské agentury 

pro životní prostředí, evropských orgánů 

dohledu a Evropské investiční banky. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

univerzit, výzkumných ústavů, sdružení 

a organizací. Platforma by měla poskytovat 

Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 

analýzy a přezkumu technických 

screeningových kritérií a harmonických 

ukazatelů, včetně jejich možného vlivu 

na oceňování aktiv, která byla podle 

stávající praxe na trhu až do přijetí 

technických screeningových kritérií 

považována za zelená aktiva. Platforma by 

měla rovněž Komisi poskytovat 

poradenství o tom, zda se technická 

screeningová kritéria a ukazatele hodí pro 

další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  234 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 32 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti 

v příslušných oblastech. Za tímto účelem 

by Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí, evropských orgánů dohledu 

a Evropské investiční banky. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

univerzit, výzkumných ústavů, sdružení 

a organizací. Platforma by měla poskytovat 

Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 

analýzy a přezkumu technických 

screeningových kritérií, včetně jejich 

možného vlivu na oceňování aktiv, která 

byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda jsou 

technická screeningová kritéria vhodná pro 

další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií a harmonizovaných ukazatelů by 

se měly rovněž zapojit relevantní 

zúčastněné strany a postup by měl 

vycházet z vědeckých poznatků, 

osvědčených postupů a doporučení 

odborníků, kteří mají prokazatelné znalosti 

a zkušenosti v příslušných oblastech. Za 

tímto účelem by Komise měla vytvořit 

platformu pro udržitelné finance. Tato 

platforma by měla být složena z odborníků 

zastupujících jak veřejný, tak soukromý 

sektor. Mezi zástupce veřejného sektoru by 

měli patřit odborníci z Evropské agentury 

pro životní prostředí, evropských orgánů 

dohledu, Evropské investiční banky a 

národních podpůrných bank. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

výrobních odvětví, univerzit, výzkumných 

ústavů, sdružení a organizací. Platforma by 

měla poskytovat Komisi na základě 

harmonizovaných ukazatelů poradenství 

v otázkách rozvoje, analýzy a přezkumu 

technických screeningových kritérií, která 

byla podle stávající praxe na trhu 

považována za udržitelná aktiva. Platforma 

by měla rovněž Komisi poskytovat 

poradenství o tom, zda se technická 

screeningová kritéria a ukazatele hodí pro 

další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  235 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti 

v příslušných oblastech. Za tímto účelem 

by Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí, evropských orgánů dohledu 

a Evropské investiční banky. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

univerzit, výzkumných ústavů, sdružení 

a organizací. Platforma by měla poskytovat 

Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 

analýzy a přezkumu technických 

screeningových kritérií, včetně jejich 

možného vlivu na oceňování aktiv, která 

byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda jsou 

technická screeningová kritéria vhodná pro 

další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti 

v příslušných oblastech. Za tímto účelem 

by Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí, vnitrostátních orgánů pro 

životní prostředí, evropských orgánů 

dohledu a Evropské investiční banky. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

univerzit, výzkumných ústavů, sdružení 

a organizací. Platforma by měla poskytovat 

Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 

analýzy a přezkumu technických 

screeningových kritérií, včetně jejich 

možného vlivu na oceňování aktiv, která 

byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda jsou 

technická screeningová kritéria vhodná pro 

další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  236 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti 

v příslušných oblastech. Za tímto účelem 

by Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí, evropských orgánů dohledu 

a Evropské investiční banky. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

univerzit, výzkumných ústavů, sdružení 

a organizací. Platforma by měla poskytovat 

Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 

analýzy a přezkumu technických 

screeningových kritérií, včetně jejich 

možného vlivu na oceňování aktiv, která 

byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda jsou 

technická screeningová kritéria vhodná pro 

další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií a harmonizovaných ukazatelů by 

se měly rovněž zapojit relevantní 

zúčastněné strany a postup by měl 

vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti 

v příslušných oblastech. Za tímto účelem 

by Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí, evropských orgánů dohledu 

a Evropské investiční banky. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

výrobních odvětví, univerzit, výzkumných 

ústavů, sdružení a organizací. Platforma by 

měla poskytovat Komisi poradenství 

v otázkách rozvoje, analýzy a přezkumu 

technických screeningových kritérií, včetně 

jejich možného vlivu na oceňování aktiv, 

která byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda jsou 

technická screeningová kritéria vhodná pro 

další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 
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Pozměňovací návrh  237 

Giovanni La Via 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti 

v příslušných oblastech. Za tímto účelem 

by Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí, evropských orgánů dohledu 

a Evropské investiční banky. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

univerzit, výzkumných ústavů, sdružení 

a organizací. Platforma by měla poskytovat 

Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 

analýzy a přezkumu technických 

screeningových kritérií, včetně jejich 

možného vlivu na oceňování aktiv, která 

byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda jsou 

technická screeningová kritéria vhodná pro 

další použití v budoucích politických 

iniciativách Unie, jejichž cílem je 

(32) Je obzvláště důležité, aby Komise 

při přípravě technických screeningových 

kritérií vedla odpovídající konzultace 

v souladu s požadavky na zlepšování 

právní úpravy. Do postupu stanovování 

a aktualizace technických screeningových 

kritérií by se měly rovněž zapojit 

relevantní zúčastněné strany a postup by 

měl vycházet z doporučení odborníků, kteří 

mají prokazatelné znalosti a zkušenosti 

v příslušných oblastech. Za tímto účelem 

by Komise měla vytvořit platformu pro 

udržitelné finance. Tato platforma by měla 

být složena z odborníků zastupujících jak 

veřejný, tak soukromý sektor. Mezi 

zástupce veřejného sektoru by měli patřit 

odborníci z Evropské agentury pro životní 

prostředí, evropských orgánů 

dohledu, Evropské investiční banky a 

národních podpůrných bank. Mezi 

odborníky ze soukromého sektoru by měli 

patřit zástupci relevantních zúčastněných 

stran, včetně aktérů finančního trhu, 

univerzit, výzkumných ústavů, sdružení 

a organizací. Platforma by měla poskytovat 

Komisi poradenství v otázkách rozvoje, 

analýzy a přezkumu technických 

screeningových kritérií, včetně jejich 

možného vlivu na oceňování aktiv, která 

byla podle stávající praxe na trhu až 

do přijetí technických screeningových 

kritérií považována za zelená aktiva. 

Platforma by měla rovněž Komisi 

poskytovat poradenství o tom, zda jsou 

technická screeningová kritéria vhodná pro 

další použití v budoucích politických 
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usnadnění udržitelných investic. iniciativách Unie, jejichž cílem je 

usnadnění udržitelných investic. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  238 

Barbara Kappel 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Za účelem upřesnění požadavků 

stanovených v tomto nařízení, a zejména 

za účelem stanovení a aktualizace 

dostatečně podrobných a kalibrovaných 

technických screeningových kritérií pro 

různé ekonomické činnosti z hlediska 

toho, co představuje významný přínos 

a vážnou škodu pro environmentální cíle, 

by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, pokud jde o informace 

požadované ke splnění povinnosti 

zveřejňování, která je stanovena v čl. 4 

odst. 3, a technická screeningová kritéria 

uvedená v čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 

odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 

odst. 2. Je obzvláště důležité, aby Komise 

v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na odborné 

úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 

v souladu se zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

dne 13. dubna 2016. Aby se zajistila rovná 

účast na vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci, měly by Evropský parlament a 

Rada obdržet všechny dokumenty současně 

s odborníky z členských států a odborníci 

Evropského parlamentu a Rady by měli mít 

systematicky přístup na zasedání 

odborných skupin Komise, které se 

přípravou aktů v přenesené pravomoci 

(33) Evropský parlament a Rada by měly 

obdržet všechny dokumenty současně s 

odborníky z členských států a odborníci 

Evropského parlamentu a Rady by měli mít 

systematicky přístup na zasedání 

odborných skupin Komise, které se 

přípravou aktů v přenesené pravomoci 

zabývají. 
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Pozměňovací návrh  239 

Costas Mavrides 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Za účelem upřesnění požadavků 

stanovených v tomto nařízení, a zejména za 

účelem stanovení a aktualizace dostatečně 

podrobných a kalibrovaných technických 

screeningových kritérií pro různé 

ekonomické činnosti z hlediska toho, co 

představuje významný přínos a vážnou 

škodu pro environmentální cíle, by měla 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

pokud jde o informace požadované 

ke splnění povinnosti zveřejňování, která je 

stanovena v čl. 4 odst. 3, a technická 

screeningová kritéria uvedená v čl. 6 

odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 

odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 

tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 

13. dubna 2016. Aby se zajistila rovná 

účast na vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci, měly by Evropský parlament a 

Rada obdržet všechny dokumenty současně 

s odborníky z členských států a odborníci 

Evropského parlamentu a Rady by měli mít 

systematicky přístup na zasedání 

odborných skupin Komise, které se 

přípravou aktů v přenesené pravomoci 

zabývají. 

(33) Za účelem upřesnění požadavků 

stanovených v tomto nařízení, a zejména za 

účelem stanovení a aktualizace dostatečně 

podrobných a kalibrovaných technických 

screeningových kritérií pro různé 

ekonomické činnosti z hlediska toho, co 

představuje významný přínos a vážnou 

škodu pro environmentální cíle, by měla 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

pokud jde o informace požadované 

ke splnění povinnosti zveřejňování, která je 

stanovena v čl. 4 odst. 3, a technická 

screeningová kritéria uvedená v čl. 6 

odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 

odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

široké konzultace, a to i na odborné a 

uživatelské úrovni, aby byly dopady na 

hospodářství pečlivě posouzeny a aby tyto 

konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 

13. dubna 2016. Aby se zajistila rovná 

účast na vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci, měly by Evropský parlament a 

Rada obdržet všechny dokumenty současně 

s odborníky z členských států a odborníci 

Evropského parlamentu a Rady by měli mít 

systematicky přístup na zasedání 

odborných skupin Komise, které se 



 

AM\1172566CS.docx 93/170 PE632.153v01-00 

 CS 

přípravou aktů v přenesené pravomoci 

zabývají. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Za účelem upřesnění požadavků 

stanovených v tomto nařízení, a zejména za 

účelem stanovení a aktualizace dostatečně 

podrobných a kalibrovaných technických 

screeningových kritérií pro různé 

ekonomické činnosti z hlediska toho, co 

představuje významný přínos a vážnou 

škodu pro environmentální cíle, by měla 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

pokud jde o informace požadované 

ke splnění povinnosti zveřejňování, která je 

stanovena v čl. 4 odst. 3, a technická 

screeningová kritéria uvedená v čl. 6 

odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 

odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 

tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 

13. dubna 2016. Aby se zajistila rovná 

účast na vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci, měly by Evropský parlament a 

Rada obdržet všechny dokumenty současně 

s odborníky z členských států a odborníci 

Evropského parlamentu a Rady by měli mít 

systematicky přístup na zasedání 

odborných skupin Komise, které se 

přípravou aktů v přenesené pravomoci 

(33) Za účelem upřesnění požadavků 

stanovených v tomto nařízení, a zejména za 

účelem stanovení a aktualizace dostatečně 

podrobných a kalibrovaných technických 

screeningových kritérií pro různé 

ekonomické činnosti z hlediska toho, co 

představuje významný přínos a vážnou 

škodu pro environmentální a sociální cíle, 

by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, pokud jde o informace 

požadované ke splnění povinnosti 

zveřejňování, která je stanovena v čl. 4 

odst. 3, a technická screeningová kritéria 

uvedená v čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 

odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 2, čl. 11 

odst. 2 a čl. 11a odst. 2. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

dne 13. dubna 2016. Aby se zajistila rovná 

účast na vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci, měly by Evropský parlament a 

Rada obdržet všechny dokumenty současně 

s odborníky z členských států a odborníci 

Evropského parlamentu a Rady by měli mít 

systematicky přístup na zasedání 

odborných skupin Komise, které se 

přípravou aktů v přenesené pravomoci 
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Pozměňovací návrh  241 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Za účelem upřesnění požadavků 

stanovených v tomto nařízení, a zejména za 

účelem stanovení a aktualizace dostatečně 

podrobných a kalibrovaných technických 

screeningových kritérií pro různé 

ekonomické činnosti z hlediska toho, co 

představuje významný přínos a vážnou 

škodu pro environmentální cíle, by měla 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

pokud jde o informace požadované 

ke splnění povinnosti zveřejňování, která je 

stanovena v čl. 4 odst. 3, a technická 

screeningová kritéria uvedená v čl. 6 

odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 

odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 

tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 

13. dubna 2016. Aby se zajistila rovná 

účast na vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci, měly by Evropský parlament a 

Rada obdržet všechny dokumenty současně 

s odborníky z členských států a odborníci 

Evropského parlamentu a Rady by měli mít 

systematicky přístup na zasedání 

odborných skupin Komise, které se 

přípravou aktů v přenesené pravomoci 

zabývají. 

(33) Za účelem upřesnění požadavků 

stanovených v tomto nařízení, a zejména za 

účelem stanovení a aktualizace dostatečně 

podrobných a kalibrovaných technických 

screeningových kritérií pro různé 

ekonomické činnosti z hlediska toho, co 

představuje významný přínos a vážnou 

škodu pro environmentální cíle, by měla 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

pokud jde o informace požadované 

ke splnění povinnosti zveřejňování, která je 

stanovena v čl. 4 odst. 3, a technická 

screeningová kritéria uvedená v čl. 6 

odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 

odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

veřejné konzultace a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

dne 13. dubna 2016. Aby se zajistila rovná 

účast na vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci, měly by Evropský parlament a 

Rada obdržet všechny dokumenty současně 

s odborníky z členských států a odborníci 

Evropského parlamentu a Rady by měli mít 

systematicky přístup na zasedání 

odborných skupin Komise, které se 

přípravou aktů v přenesené pravomoci 

zabývají. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  242 

Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Aby měli příslušní aktéři dostatek 

času na seznámení se s kritérii pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti stanovenými v tomto nařízení 

a měli možnost připravit se na jejich 

uplatňování, měly by se povinnosti 

stanovené v tomto nařízení pro jednotlivé 

environmentální cíle začít uplatňovat šest 

měsíců po přijetí příslušných technických 

screeningových kritérií. 

(34) Aby měli příslušní aktéři dostatek 

času na seznámení se s kritérii pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti stanovenými v tomto nařízení 

a měli možnost připravit se na jejich 

uplatňování, měly by se povinnosti 

stanovené v tomto nařízení pro jednotlivé 

environmentální cíle začít uplatňovat 

dvanáct měsíců po přijetí příslušných 

technických screeningových kritérií. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  243 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Uplatňování tohoto nařízení by 

mělo být pravidelně přezkoumáváno, aby 

bylo možné posoudit pokrok při 

vypracování technických screeningových 

kritérií pro environmentálně udržitelné 

činnosti, používání definice 

environmentálně udržitelných investic, 

a zda splnění povinností vyžaduje zavedení 

mechanismu ověřování. Tento přezkum by 

měl zahrnovat také posouzení, zda by měla 

být oblast působnosti tohoto nařízení 

rozšířena tak, aby se vztahovala na cíle 

sociální udržitelnosti. 

(35) Uplatňování tohoto nařízení by 

mělo být pravidelně přezkoumáváno, a to 

nejméně po dvou letech, aby bylo možné 

posoudit pokrok při vypracování 

technických screeningových kritérií a 

harmonizovaných ukazatelů pro 

environmentálně a sociálně udržitelné 

činnosti, používání definice 

environmentálně a sociálně udržitelných 

investic, a zda splnění povinností vyžaduje 

zavedení mechanismu ověřování. První 

přezkum provedený do 31. prosince 2021 

bude zahrnovat také posouzení, zda a kdy 

by mohla být oblast působnosti tohoto 
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nařízení rozšířena tak, aby se vztahovala 

na cíle týkající se sociálních aspektů cílů 

udržitelného rozvoje, které se mají stát 

novou dlouhodobou rozvojovou strategií 

EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Uplatňování tohoto nařízení by 

mělo být pravidelně přezkoumáváno, aby 

bylo možné posoudit pokrok při 

vypracování technických screeningových 

kritérií pro environmentálně udržitelné 

činnosti, používání definice 

environmentálně udržitelných investic, 

a zda splnění povinností vyžaduje zavedení 

mechanismu ověřování. Tento přezkum by 

měl zahrnovat také posouzení, zda by 

měla být oblast působnosti tohoto nařízení 

rozšířena tak, aby se vztahovala na cíle 

sociální udržitelnosti. 

(35) Uplatňování tohoto nařízení by 

mělo být pravidelně přezkoumáváno, aby 

bylo možné posoudit pokrok při 

vypracování technických screeningových 

kritérií pro environmentálně a sociálně 

udržitelné činnosti, používání definice 

environmentálně a sociálně udržitelných 

investic, a zda splnění povinností vyžaduje 

zavedení mechanismu ověřování. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  245 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Uplatňování tohoto nařízení by 

mělo být pravidelně přezkoumáváno, aby 

bylo možné posoudit pokrok při 

vypracování technických screeningových 

(35) Uplatňování tohoto nařízení by 

mělo být pravidelně přezkoumáváno, aby 

bylo možné posoudit pokrok při 

vypracování technických screeningových 
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kritérií pro environmentálně udržitelné 

činnosti, používání definice 

environmentálně udržitelných investic, 

a zda splnění povinností vyžaduje 

zavedení mechanismu ověřování. Tento 

přezkum by měl zahrnovat také posouzení, 

zda by měla být oblast působnosti tohoto 

nařízení rozšířena tak, aby se vztahovala 

na cíle sociální udržitelnosti. 

kritérií pro environmentálně udržitelné a 

environmentálně škodlivé činnosti a 

používání definice environmentálně 

udržitelných investic. Tento přezkum by 

měl zahrnovat také posouzení, zda by měla 

být oblast působnosti tohoto nařízení 

rozšířena tak, aby se vztahovala na cíle 

sociální udržitelnosti. Do 31. března 2020 

by Komise měla v případě potřeby 

zveřejnit legislativní návrhy týkající se 

zavedení mechanismu ověřování 

dodržování kritérií. 

Or. en 

Odůvodnění 

Mechanismus ověřování dodržování kritérií by měl být rozvíjen s vysokou prioritou, mimo 

rámec předpokládané revize nařízení. Zavedení důsledného mechanismu ověřování 

dodržování kritérií je zásadní pro budování důvěry ve fungování tohoto rámce. 

 

Pozměňovací návrh  246 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Uplatňování tohoto nařízení by 

mělo být pravidelně přezkoumáváno, aby 

bylo možné posoudit pokrok při 

vypracování technických screeningových 

kritérií pro environmentálně udržitelné 

činnosti, používání definice 

environmentálně udržitelných investic, 

a zda splnění povinností vyžaduje zavedení 

mechanismu ověřování. Tento přezkum by 

měl zahrnovat také posouzení, zda by měla 

být oblast působnosti tohoto nařízení 

rozšířena tak, aby se vztahovala na cíle 

sociální udržitelnosti. 

(35) Uplatňování tohoto nařízení by 

mělo být pravidelně a nejméně jednou za 

rok přezkoumáváno, aby bylo možné 

posoudit pokrok při vypracování 

technických screeningových kritérií a 

harmonizovaných ukazatelů pro 

environmentálně udržitelné činnosti, 

používání definice environmentálně 

udržitelných investic, a zda splnění 

povinností vyžaduje zavedení mechanismu 

ověřování. Tento přezkum by měl 

zahrnovat také posouzení ustanovení 

požadovaných pro rozšíření oblasti 
působnosti tohoto nařízení tak, aby se 

vztahovala na cíle sociální udržitelnosti. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Uplatňování tohoto nařízení by 

mělo být pravidelně přezkoumáváno, aby 

bylo možné posoudit pokrok při 

vypracování technických screeningových 

kritérií pro environmentálně udržitelné 

činnosti, používání definice 

environmentálně udržitelných investic, 

a zda splnění povinností vyžaduje zavedení 

mechanismu ověřování. Tento přezkum by 

měl zahrnovat také posouzení, zda by měla 

být oblast působnosti tohoto nařízení 

rozšířena tak, aby se vztahovala na cíle 

sociální udržitelnosti. 

(35) Uplatňování tohoto nařízení by 

mělo být pravidelně přezkoumáváno, aby 

bylo možné posoudit pokrok při 

vypracování technických screeningových 

kritérií pro environmentálně udržitelné 

činnosti, používání definice 

environmentálně udržitelných investic, 

a zda splnění povinností vyžaduje zavedení 

mechanismu ověřování. Tento přezkum by 

měl zahrnovat také posouzení, zda by měla 

být oblast působnosti tohoto nařízení 

rozšířena tak, aby se vztahovala na cíle 

sociální a hospodářské udržitelnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  248 

Kateřina Konečná 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost 

environmentálně udržitelná, aby bylo 

možné stanovit míru environmentální 

udržitelnosti investice. 

1. Toto nařízení stanoví na uhlíku 

založená kritéria pro určení toho, zda je 

ekonomická činnost environmentálně 

udržitelná, aby bylo možné stanovit 

environmentální udržitelnost konkrétního 

investičního projektu. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Neměl by existovat postih pro jednotlivé udržitelné projekty iniciované společnostmi, které 

nemusí mít své celkové portfolio založené pouze na plně udržitelných aktivech. Stanovení 

kritérií pro expozici uhlíku je zásadní pro úspěšný boj proti změně klimatu. 

 

Pozměňovací návrh  249 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost 

environmentálně udržitelná, aby bylo 

možné stanovit míru environmentální 

udržitelnosti investice. 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost 

environmentálně udržitelná, aby bylo 

možné stanovit environmentální 

udržitelnost konkrétního investičního 

projektu na základě expozice uhlíku. 

Or. en 

Odůvodnění 

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. 

 

Pozměňovací návrh  250 

Markus Ferber 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení míry environmentálního dopadu a 
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environmentálně udržitelná, aby bylo 

možné stanovit míru environmentální 

udržitelnosti investice. 

udržitelnosti ekonomické činnosti, a tedy 
toho, zda je ekonomická činnost 

environmentálně udržitelná, aby bylo 

možné stanovit míru environmentální 

udržitelnosti investice provedené v rámci 

Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Mělo by být vyjasněno, že toto nařízení se zabývá pouze investicemi v rámci Evropské unie. 

 

Pozměňovací návrh  251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost 

environmentálně udržitelná, aby bylo 

možné stanovit míru environmentální 

udržitelnosti investice. 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost, 

technologie či služba environmentálně 

udržitelná, aby bylo možné stanovit míru 

environmentální udržitelnosti investice. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  252 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost 

environmentálně udržitelná, aby bylo 

možné stanovit míru environmentální 

udržitelnosti investice. 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost 

environmentálně udržitelná nebo 

environmentálně škodlivá, aby bylo 

možné stanovit míru environmentální 

udržitelnosti investice. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  253 

Kay Swinburne 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost 

environmentálně udržitelná, aby bylo 

možné stanovit míru environmentální 

udržitelnosti investice. 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost 

environmentálně udržitelná, aby bylo 

možné stanovit míru environmentální 

udržitelnosti investice realizované v rámci 

Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost 

environmentálně udržitelná, aby bylo 

možné stanovit míru environmentální 

udržitelnosti investice. 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost 

environmentálně nebo sociálně udržitelná, 

aby bylo možné stanovit míru 

environmentální nebo sociální 

udržitelnosti investice. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost 

environmentálně udržitelná, aby bylo 

možné stanovit míru environmentální 

udržitelnosti investice. 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost 

environmentálně nebo sociálně udržitelná, 

aby bylo možné stanovit míru 

environmentální nebo sociální 

udržitelnosti investice. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost 

environmentálně udržitelná, aby bylo 

možné stanovit míru environmentální 

udržitelnosti investice. 

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 

určení toho, zda je ekonomická činnost 

udržitelná, aby bylo možné stanovit míru 

udržitelnosti investice. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  257 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 

produkty nebo podnikovými dluhopisy, 

které jsou na trh uváděny jako 

environmentálně udržitelné; 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

týkající se udržitelnosti na aktéry na trhu 

v souvislosti s finančními produkty nebo 

podnikovými dluhopisy, které jsou 

označené jako environmentálně udržitelné, 

s cílem zabránit environmentálním 

dezinformacím (tzv. „greenwashingu“); 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 

produkty nebo podnikovými dluhopisy, 

které jsou na trh uváděny jako 

environmentálně udržitelné; 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

udržitelnosti na aktéry na trhu v souvislosti 

s finančními produkty nebo podnikovými 

dluhopisy, které jsou na trh uváděny jako 

environmentálně a sociálně udržitelné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  259 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 

produkty nebo podnikovými dluhopisy, 

které jsou na trh uváděny jako 

environmentálně udržitelné; 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

na účastníky finančního trhu v souvislosti 

s finančními produkty nebo podnikovými 

dluhopisy, které jsou na trh uváděny jako 

environmentálně udržitelné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  260 

Kateřina Konečná 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 

produkty nebo podnikovými dluhopisy, 

které jsou na trh uváděny jako 

environmentálně udržitelné; 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

týkající se udržitelnosti na aktéry na trhu 

v souvislosti s finančními produkty nebo 

podnikovými dluhopisy, které jsou 

nabízeny jako environmentálně udržitelné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 

produkty nebo podnikovými dluhopisy, 

které jsou na trh uváděny jako 

environmentálně udržitelné; 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 

produkty nebo podnikovými dluhopisy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  262 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 

produkty nebo podnikovými dluhopisy, 

které jsou na trh uváděny jako 

environmentálně udržitelné; 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 

produkty nebo podnikovými dluhopisy; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  263 

Kay Swinburne 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 

produkty nebo podnikovými dluhopisy, 

které jsou na trh uváděny jako 

environmentálně udržitelné; 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 

produkty nebo podnikovými dluhopisy, 

které jsou na trh zákazníkům EU uváděny 

jako environmentálně udržitelné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  264 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 

produkty nebo podnikovými dluhopisy, 

které jsou na trh uváděny jako 

environmentálně udržitelné; 

a) opatření přijatá členskými státy 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 

produkty nebo podnikovými dluhopisy, 

které jsou na trh uváděny jako 

environmentálně a sociálně udržitelné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) opatření přijatá členskými státy a) opatření přijatá členskými státy 
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nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 

produkty nebo podnikovými dluhopisy, 

které jsou na trh uváděny jako 

environmentálně udržitelné; 

nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na relevantním trhu v souvislosti 

s finančními produkty nebo podnikovými 

dluhopisy, které jsou na trh uváděny jako 

environmentálně udržitelné; 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že toto nařízení se použije pouze na opatření přijatá 

členskými státy nebo Unií, která stanoví požadavky pro aktéry na trhu v souvislosti 

s finančními produkty nebo podnikovými dluhopisy, které jsou na trh uváděny jako 

environmentálně udržitelné, jakož pro účastníky finančních trhů nabízející finanční produkty 

jako environmentálně udržitelné investice nebo jako investice s podobnými charakteristikami. 

 

Pozměňovací návrh  266 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) veřejnou finanční podporu 

členských států nebo Unie na investice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  267 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi. 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné, pokud je 

použití taxonomie stanovené v tomto 

nařízení a požadavků na zveřejnění 

stanovených v čl. 4 odst. 2 za účelem 

vymezení toho, zda je finanční produkt 

environmentálně udržitelný nebo 
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environmentálně škodlivý, nepovinné pro 

účastníka finančního trhu, který nabývá 

finanční produkt, a nestanoví dodatečné 

požadavky nad rámec požadavků 

stanovených ve směrnici 2007/36/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi. 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  269 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi. 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty označené jako 

environmentálně udržitelné s cílem 

zabránit environmentálním 

dezinformacím (tzv. „greenwashingu“). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  270 

Kateřina Konečná 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi. 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  271 

Kay Swinburne 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi. 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty nebo podnikové 

dluhopisy jako environmentálně udržitelné 

investice nebo jako investice s podobnými 

vlastnostmi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi. 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně a sociálně udržitelné 

investice nebo jako investice s podobnými 

vlastnostmi. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  273 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi. 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně a sociálně udržitelné 

investice nebo jako investice s podobnými 

vlastnostmi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi. 

(Netýká se českého znění.) 

Or. en 

Odůvodnění 

Odůvodnění se netýká českého znění. 

 

Pozměňovací návrh  275 

Kay Swinburne 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi. 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí zákazníkům z EU finanční 

produkty jako environmentálně udržitelné 

investice nebo jako investice s podobnými 

vlastnostmi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  276 

Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) účastníky finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi. 

(Netýká se českého znění.) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  277 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) kritéria uvedená v čl. 1 odst. 1 

mohou být na dobrovolném základě 

použita poskytovateli finančních služeb, 

na které se nevztahuje čl. 1 odst. 2, k 

účelům uvedeným v tomto odstavci a 

pokud jde o jiné finanční produkty než ty, 

které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 1 písm. c). 

Or. en 
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Odůvodnění 

Tento rámec poskytne základ pro vymezení toho, co znamená udržitelnost. Pokud by mohlo 

být pro jiné zúčastněné strany užitečné vymezit udržitelnost, byla by nevyužitou příležitostí, 

pokud by tato možnost nebyla otevřená. 

 

Pozměňovací návrh  278 

Herbert Dorfmann 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) „úvěrové instituce“ ve smyslu 

ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení 

(EU) č. 575/2013, které stanoví procesy 

řízení investičního a úvěrového rizika, 

s výjimkou malých a nekomplexních 

institucí ve smyslu [OP: Vložte odkaz na 

příslušný článek] nařízení (EU) č. 

575/2013]; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  279 

Costas Mavrides 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) „úvěrové instituce“ ve smyslu 

ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení 

(EU) č. 575/2013, které stanoví procesy 

řízení investičního a úvěrového rizika, 

s výjimkou malých a nekomplexních 

institucí ve smyslu [OP: Vložte odkaz na 

příslušný článek nařízení (EU) č. 

575/2013]; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  280 

Barbara Kappel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) „úvěrové instituce“ ve smyslu 

ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení 

(EU) č. 575/2013, které stanoví procesy 

řízení investičního a úvěrového rizika, 

s výjimkou nekomplexních institucí ve 

smyslu [OP: Vložte odkaz na příslušný 

článek] nařízení (EU) č. 575/2013; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  281 

Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) „úvěrové instituce“ ve smyslu 

ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení 

(EU) č. 575/2013, které stanoví procesy 

řízení investičního a úvěrového rizika, 

s výjimkou malých a nekomplexních 

institucí ve smyslu [OP: Vložte odkaz na 

příslušný článek nařízení (EU) č. 

575/2013]; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b b (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) účastníky finančního trhu, kteří 

používají taxonomii, aby určili, zda jsou 

finanční produkt nebo služba a/nebo 

investice neudržitelné. Použití taxonomie 

k určení, zda jsou finanční produkt nebo 

služba a/nebo investice neudržitelné, je 

nepovinné. Požadavky na zveřejnění 

vymezené v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení 

jsou rovněž nepovinné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  283 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Kritéria uvedená v čl. 1 odst. 1 

mohou být na dobrovolném základě 

použita poskytovateli finančních služeb, 

na které se nevztahuje čl. 1 odst. 2, k 

účelům uvedeným v tomto odstavci a 

pokud jde o jiné finanční produkty než ty, 

které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 1. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  284 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Tato kritéria se vztahují na 

investiční rozhodnutí, která spadají do 

oblasti působnosti tohoto nařízení a která 

jsou přijata po vstupu tohoto nařízení 
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v platnost.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  285 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Hlavní obchodní dohody mezi 

Evropskou unií a jinou významnou zemí 

nebo konglomerátem a investice z nich 

plynoucí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  286 

Markus Ferber 

 

Návrh nařízení 

Článek 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1a 

 Výjimky 

 Toto nařízení se nevztahuje na: 

 – finanční nástroje a finanční produkty, 

které nejsou na trh uváděny jako 

environmentálně udržitelné; 

 – vznik úvěru; 

 – investice realizované mimo Evropskou 

unii; 

 – účastníky finančního trhu, kteří 

nenabízejí finanční produkty jako 

udržitelné nebo jako finanční produkty 

s podobnými vlastnostmi; 

 – úvěrové instituce; 
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 – investiční rozhodnutí učiněná před 

datem použití tohoto nařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Úvěrové instituce a vznik úvěrů jsou již regulovány směrnicí o kapitálových požadavcích a 

nařízením o kapitálových požadavcích. Mělo by také být vyjasněno, že pouze účastníci 

finančního trhu a finanční produkty, které se skutečně zabývají otázkami udržitelného 

financování, spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  287 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) „environmentálně škodlivou“ se 

rozumí investice, kterou se financuje 

jedna nebo více ekonomických činností, 

které lze podle tohoto nařízení pokládat za 

environmentálně škodlivé; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) „sociálně udržitelnou investicí“ se 

rozumí investice, kterou se financuje 

jedna nebo více ekonomických činností, 

které lze podle tohoto nařízení pokládat za 

sociálně udržitelné; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  289 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) „sociálně udržitelnou investicí“ se 

rozumí investice do hospodářské činnosti, 

jež podstatně přispívá k sociálnímu cíli, a 

zejména investice, která přispívá k řešení 

nerovnosti, investice podporující sociální 

soudržnost, sociální integraci a 

pracovněprávní vztahy a investice do 

lidského kapitálu nebo hospodářsky či 

sociálně znevýhodněných komunit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  290 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. „udržitelnou investicí“ se rozumí 

investice, kterou se financuje jedna nebo 

více ekonomických činností, které splňují 

environmentální, sociální a správní cíle; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 aa) „sociálně udržitelnou investicí“ se 

rozumí investice, kterou se financuje 

jedna nebo více ekonomických činností, 

které lze podle tohoto nařízení pokládat za 

sociálně udržitelné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  292 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) „hlavními obchodními dohodami“ 

se rozumí obchodní dohody mezi 

Evropskou unií a subjekty, jako jsou USA, 

Kanada, Japonsko, země Mercosur atd.; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  293 

Bas Eickhout 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) „účastníky finančního trhu“ se 

rozumí účastníci finančního trhu, jak jsou 

vymezeni v čl. 2 písm. a) [návrhu Komise 

na nařízení o zveřejňování informací 

ohledně udržitelných investic a rizik 

týkajících se udržitelnosti a o změně 

směrnice (EU) 2016/2341]; 

b) „účastníkem finančního trhu“ 

kterýkoli z těchto subjektů: 

i) pojišťovna, která poskytuje pojistné 

produkty s investiční složkou, správce 

alternativních investičních fondů, 

investiční podnik, který poskytuje správu 

portfolia, IZPP nebo poskytovatel 

penzijního produktu; 

ii) správce kvalifikovaného fondu 

rizikového kapitálu registrovaný v 

souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 

345/2013; 

iii) správce kvalifikovaného fondu 
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sociálního podnikání registrovaný v 

souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 

346/2013; 

iv) správcovská společnost SKIPCP; 

v) emitenti emisí podle směrnice o 

prospektu 2003/71/ES a nařízení o 

prospektu (EU) 2017/1129, na které se 

nevztahují body i) až iv); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  294 

Bas Eickhout 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) „pojišťovnou“ se rozumí 

pojišťovna, která je povolena v souladu s 

článkem 18 směrnice 2009/138/ES nebo 

která je vymezena v čl. 13 odst. 1 směrnice 

2009/138/ES, pokud poskytuje pojistné 

krytí podniku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) „pojišťovnou“ se rozumí 

pojišťovna, která je vymezena v čl. 13 

odst. 1 směrnice 2009/138/ES, pokud 

poskytuje pojistné krytí podniku; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  296 

Bas Eickhout 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) „pojistným produktem s investiční 

složkou“ kterýkoli z těchto produktů: 

 i) pojistný produkt s investiční složkou, 

jak je definován v čl. 4 bodu 2 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1286/2014; 

 ii) pojistný produkt, který je poskytnutý 

profesionálnímu investorovi a který nabízí 

určitou hodnotu odkupného nebo 

hodnotu v době splatnosti, jež je zcela 

nebo zčásti vystavena, přímo či nepřímo, 

tržním výkyvům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  297 

Bas Eickhout 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b c (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bc) „správcem alternativního 

investičního fondu“ správce 

alternativního investičního fondu ve 

smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 

2011/61/EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 2 – odst. 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „finančními produkty“ se rozumí 

finanční produkty, jak jsou vymezeny 

v čl. 2 písm. j) [návrhu Komise na nařízení 

o zveřejňování informací ohledně 

udržitelných investic a rizik týkajících se 

udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 

2016/2341]; 

c) „finančními produkty“ se rozumí 

finanční produkty, jak jsou vymezeny 

v čl. 2 písm. j) [návrhu Komise na nařízení 

o zveřejňování informací ohledně 

udržitelných investic a rizik týkajících se 

udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 

2016/2341], jakož i emise uvedené ve 

směrnici 2010/73/EU (směrnice o 

prospektu); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  299 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) „emitenty“ se rozumí kotované 

podniky uvedené ve směrnici 2010/73/EU 

(směrnice o prospektu); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  300 

Stefan Gehrold 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) „zmírňováním změny klimatu“ se 

rozumí udržení zvýšení průměrné globální 

teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti 

hodnotám před průmyslovou revolucí a 

omezení nárůstu teploty tak, aby 

nepřekročila hranici 1,5 °C nad těmito 

d) „zmírňování vlivu člověka na 

změnu klimatu“ vyžaduje přesné rozlišení 

toho, jaké změny klimatu jsou způsobeny 

samotným vlivem člověka a jaké změny 

klimatu jsou součástí neustále se 

měnícího klimatu. Vliv člověka na změnu 
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hodnotami; klimatu by neměl překročit 2 °C; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  301 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) „zmírňováním změny klimatu“ se 

rozumí udržení zvýšení průměrné globální 

teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti 

hodnotám před průmyslovou revolucí a 

omezení nárůstu teploty tak, aby 

nepřekročila hranici 1,5 °C nad těmito 

hodnotami; 

d) „zmírňováním změny klimatu“ se 

rozumí udržení zvýšení průměrné globální 

teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti 

hodnotám před průmyslovou revolucí a 

omezení nárůstu teploty tak, aby 

nepřekročila hranici 1,5 °C nad těmito 

hodnotami, a to i za účelem uskutečnění 

přechodu k dosažení těchto cílů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) „oběhovým hospodářstvím“ se 

rozumí zachování hodnoty výrobků, 

materiálů a zdrojů v hospodářství po co 

nejdelší dobu a minimalizace odpadů, mj. 

uplatňováním hierarchie způsobů nakládání 

s odpady, jak je stanovena v článku 4 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES50; 

g) „oběhovým hospodářstvím“ se 

rozumí zachování hodnoty výrobků, 

materiálů a jiných zdrojů v hospodářství po 

co nejdelší dobu, a tím omezení dopadu na 

životní prostředí a minimalizace odpadů, 

mj. uplatňováním hierarchie způsobů 

nakládání s odpady, jak je stanovena 

v článku 4 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/98/ES, a 

minimalizace využívání zdrojů na základě 

klíčových ukazatelů pro oběhové 

hospodářství stanovených v rámci pro 

sledování pokroku směrem k oběhovému 
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hospodářství, které se vztahují na 

jednotlivé fáze výroby, spotřeby, 

nakládání s odpady a druhotných surovin; 

_________________  

50 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 

2008 o odpadech a o zrušení některých 

směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  303 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) „oběhovým hospodářstvím“ se 

rozumí zachování hodnoty výrobků, 

materiálů a zdrojů v hospodářství po co 

nejdelší dobu a minimalizace odpadů, mj. 

uplatňováním hierarchie způsobů nakládání 

s odpady, jak je stanovena v článku 4 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES50; 

g) „oběhovým hospodářstvím“ se 

rozumí zachování hodnoty výrobků, 

materiálů a zdrojů v hospodářství po co 

nejdelší dobu a minimalizace odpadů, mj. 

uplatňováním hierarchie způsobů nakládání 

s odpady, jak je stanovena v článku 4 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES50, a minimalizace využívání 

zdrojů na základě klíčových ukazatelů pro 

oběhové hospodářství stanovených 

v rámci pro sledování pokroku směrem 

k oběhovému hospodářství, které se 

vztahují na jednotlivé fáze výroby, 

spotřeby, nakládání s odpady a 

druhotných surovin; 

_________________ _________________ 

50 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 

2008 o odpadech a o zrušení některých 

směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3). 

50 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 

2008 o odpadech a o zrušení některých 

směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  304 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) „oběhovým hospodářstvím“ se 

rozumí zachování hodnoty výrobků, 

materiálů a zdrojů v hospodářství po co 

nejdelší dobu a minimalizace odpadů, mj. 

uplatňováním hierarchie způsobů nakládání 

s odpady, jak je stanovena v článku 4 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES50; 

g) „oběhovým hospodářstvím“ se 

rozumí zachování hodnoty výrobků, 

materiálů a zdrojů v hospodářství po co 

nejdelší dobu a minimalizace odpadů, mj. 

uplatňováním hierarchie způsobů nakládání 

s odpady, jak je stanovena v článku 4 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES, a minimalizace využívání 

zdrojů na základě klíčových ukazatelů pro 

oběhové hospodářství stanovených 

v rámci pro sledování pokroku směrem 

k oběhovému hospodářství, které se 

vztahují na jednotlivé fáze výroby, 

spotřeby, nakládání s odpady a 

druhotných surovin; 

_________________  

50 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 

2008 o odpadech a o zrušení některých 

směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  305 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) „oběhovým hospodářstvím“ se 

rozumí zachování hodnoty výrobků, 

materiálů a zdrojů v hospodářství po co 

nejdelší dobu a minimalizace odpadů, mj. 

uplatňováním hierarchie způsobů nakládání 

g) „oběhovým hospodářstvím“ se 

rozumí zachování hodnoty a používání 

výrobků, materiálů a zdrojů v hospodářství 

po co nejdelší dobu a minimalizace 

odpadů, mj. uplatňováním hierarchie 
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s odpady, jak je stanovena v článku 4 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES50; 

způsobů nakládání s odpady, jak je 

stanovena v článku 4 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/98/ES50; 

_________________ _________________ 

50 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 

2008 o odpadech a o zrušení některých 

směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3). 

50 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 

2008 o odpadech a o zrušení některých 

směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h – bod i 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) lidskou činností přímo či nepřímo 

způsobené vniknutí látek, vibrací, tepla, 

hluku nebo jiných znečišťujících látek do 

ovzduší, vody nebo půdy, které může být 

škodlivé lidskému zdraví, nepříznivě 

ovlivnit kvalitu životního prostředí, vést ke 

škodám na hmotném majetku anebo omezit 

či narušit hodnotu životního prostředí 

a další zákonné způsoby využití životního 

prostředí; 

i) lidskou činností přímo či nepřímo 

způsobené vniknutí látek, vibrací, tepla, 

hluku, světla nebo jiných znečišťujících 

látek do ovzduší, vody nebo půdy, které 

může být škodlivé lidskému zdraví, 

nepříznivě ovlivnit kvalitu životního 

prostředí, vést ke škodám na hmotném 

majetku anebo omezit či narušit hodnotu 

životního prostředí a další zákonné 

způsoby využití životního prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h – bod i i a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iia) v souvislosti s vodním prostředím 

znečištění, jak je vymezeno v čl. 2 odst. 33 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2000/60/ES; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  308 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. j 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

j) „energetickou účinností“ se rozumí 

účinnější využívání energie ve všech 

fázích energetického řetězce od výroby až 

po konečnou spotřebu; 

j) „energetickou účinností“ 

energetická účinnost ve smyslu čl. 2 odst. 

4 směrnice 2012/27/EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. j 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

j) „energetickou účinností“ se rozumí 

účinnější využívání energie ve všech 

fázích energetického řetězce od výroby až 

po konečnou spotřebu; 

j) „energetickou účinností“ poměr 

výstupu ve formě výkonu, služby, zboží 

nebo energie k množství vstupní energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  310 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. n 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

n) „udržitelným obhospodařováním 

lesů“ se rozumí využívání lesů a lesní 

půdy takovým způsobem a v takovém 

rozsahu, aby byla zachována jejich 

biologická rozmanitost, produktivita, 

schopnost regenerace, vitalita a schopnost 

plnit v současnosti i budoucnosti důležité 

ekologické, hospodářské a sociální funkce 

na místní, národní i celosvětové úrovni, 

aniž by tím byly poškozeny jiné 

ekosystémy. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. n 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

n) „udržitelným obhospodařováním 

lesů“ se rozumí využívání lesů a lesní půdy 

takovým způsobem a v takovém rozsahu, 

aby byla zachována jejich biologická 

rozmanitost, produktivita, schopnost 

regenerace, vitalita a schopnost plnit 

v současnosti i budoucnosti důležité 

ekologické, hospodářské a sociální funkce 

na místní, národní i celosvětové úrovni, 

aniž by tím byly poškozeny jiné 

ekosystémy. 

n) „udržitelným obhospodařováním 

lesů“ se rozumí využívání lesů a lesní 

půdy, v souladu s platnými vnitrostátními 

právními předpisy vycházejícími z definice 

udržitelného obhospodařování lesů přijaté 

na celoevropské ministerské konferenci o 

ochraně lesů v Evropě (Helsinky, 1993), 

závazků vyplývajících z nařízení 

o zahrnutí využívání půdy, změn ve 

využívání půdy a lesnictví (nařízení 

LULUCF) a z nařízení o dřevu EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. n 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

n) „udržitelným obhospodařováním 

lesů“ se rozumí využívání lesů a lesní půdy 

takovým způsobem a v takovém rozsahu, 

aby byla zachována jejich biologická 

rozmanitost, produktivita, schopnost 

regenerace, vitalita a schopnost plnit 

v současnosti i budoucnosti důležité 

ekologické, hospodářské a sociální funkce 

na místní, národní i celosvětové úrovni, 

aniž by tím byly poškozeny jiné 

ekosystémy. 

n) „udržitelným obhospodařováním 

lesů“ se rozumí využívání lesů a lesní 

půdy, v souladu s platnými vnitrostátními 

právními předpisy vycházejícími z definice 

udržitelného obhospodařování lesů přijaté 

na ministerské konferenci o ochraně lesů 

v Evropě (Helsinky, 1993), závazků 

vyplývajících z nařízení LULUCF a z 

nařízení EU o dřevu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh uznává v souladu se zásadou proporcionality a cílem snížit 

nadbytečnou byrokratickou zátěž definici přijatou na ministerské konferenci o ochraně lesů 

v Evropě (MCPFE), závazky vyplývající z nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů 

a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (nařízení 

LULUCF), jakož i nařízení, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících 

na trh dřevo a dřevařské výrobky (nařízení EU o dřevu). 

 

Pozměňovací návrh  313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. n 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

n) „udržitelným obhospodařováním 

lesů“ se rozumí využívání lesů a lesní půdy 

takovým způsobem a v takovém rozsahu, 

aby byla zachována jejich biologická 

rozmanitost, produktivita, schopnost 

regenerace, vitalita a schopnost plnit 

v současnosti i budoucnosti důležité 

ekologické, hospodářské a sociální funkce 

na místní, národní i celosvětové úrovni, 

aniž by tím byly poškozeny jiné 

ekosystémy. 

n) „udržitelným obhospodařováním 

lesů“ se rozumí využívání lesů a lesní půdy 

takovým způsobem, který obnovuje, a 

v takovém rozsahu, aby byla zachována 

jejich biologická rozmanitost, produktivita, 

schopnost regenerace, vitalita a schopnost 

plnit alespoň ve stejné míře v současnosti 

i budoucnosti důležité ekologické, 

hospodářské a sociální funkce na místní, 

národní i celosvětové úrovni, aniž by tím 

byly poškozeny jiné ekosystémy, s 

přihlédnutím k vnitrostátním právním 

předpisům v oblasti lesnictví, k nařízení 
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EU o dřevu, nařízení LULUCF, a v 

případě bioenergie na bázi dřeva rovněž k 

požadavkům směrnice EU o 

obnovitelných zdrojích energie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. n 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

n) „udržitelným obhospodařováním 

lesů“ se rozumí využívání lesů a lesní půdy 

takovým způsobem a v takovém rozsahu, 

aby byla zachována jejich biologická 

rozmanitost, produktivita, schopnost 

regenerace, vitalita a schopnost plnit 

v současnosti i budoucnosti důležité 

ekologické, hospodářské a sociální funkce 

na místní, národní i celosvětové úrovni, 

aniž by tím byly poškozeny jiné 

ekosystémy. 

n) „udržitelným obhospodařováním 

lesů“ se rozumí využívání poškozených 

lesů a poškozené lesní půdy způsobem, 

díky němuž se udržuje a obnovuje jejich 

biologická rozmanitost, produktivita, 

schopnost regenerace, vitalita a schopnost 

plnit alespoň ve stejné míře v současnosti 

i budoucnosti důležité ekologické, 

hospodářské a sociální funkce na místní, 

národní i celosvětové úrovni, aniž by tím 

byly poškozeny jiné ekosystémy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nařízení 

Kapitola 2 – nadpis 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti 

Environmentálně a sociálně udržitelné 

ekonomické činnosti 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Kapitola 2 – nadpis 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti 

Environmentálně a sociálně udržitelné 

ekonomické činnosti 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3 Kritéria pro environmentálně 

udržitelné ekonomické činnosti 

3 Kritéria pro environmentálně a 

sociálně udržitelné ekonomické činnosti 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely stanovení míry environmentální 

udržitelnosti investice je ekonomická 

činnost environmentálně udržitelná, 

splňuje-li tato činnost všechna níže 

uvedená kritéria: 

Pro účely stanovení míry environmentální 

udržitelnosti investice je ekonomická 

činnost, technologie či služba 

environmentálně udržitelná, splňuje-li tato 

činnost všechna níže uvedená kritéria: 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely stanovení míry environmentální 

udržitelnosti investice je ekonomická 

činnost environmentálně udržitelná, 

splňuje-li tato činnost všechna níže 

uvedená kritéria: 

Pro účely stanovení míry environmentální 

nebo sociální udržitelnosti investice je 

ekonomická činnost environmentálně a 

sociálně udržitelná, splňuje-li tato činnost 

všechna níže uvedená kritéria: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  320 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ekonomická činnost významně 

přispívá k jednomu nebo více 

environmentálním cílům stanoveným 

v článku 5 v souladu s články 6 až 11; 

a) ekonomická činnost významně 

přispívá nebo přispěje k jednomu nebo 

více environmentálním nebo sociálním 

cílům stanoveným v článku 5 v souladu 

s články 6 až 11a; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  321 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ekonomická činnost významně 

přispívá k jednomu nebo více 

environmentálním cílům stanoveným 

v článku 5 v souladu s články 6 až 11; 

a) ekonomická činnost významně 

přispívá k jednomu nebo více 

environmentálním a sociálním cílům 

stanoveným v článku 5 v souladu s články 
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6 až 11a; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ekonomická činnost významně 

přispívá k jednomu nebo více 

environmentálním cílům stanoveným 

v článku 5 v souladu s články 6 až 11; 

a) ekonomická činnost významně 

přispívá k jednomu nebo více 

environmentálním nebo sociálním cílům 

stanoveným v článku 5 v souladu s články 

6 až 11a; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  323 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ekonomická činnost významně 

přispívá k jednomu nebo více 

environmentálním cílům stanoveným 

v článku 5 v souladu s články 6 až 11; b 

a) ekonomická činnost významně 

přispívá nebo přispěje k jednomu nebo 

více environmentálním cílům stanoveným 

v článku 5 v souladu s články 6 až 11; b 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ekonomická činnost významně 

přispívá k jednomu nebo více 

environmentálním cílům stanoveným 

v článku 5 v souladu s články 6 až 11; 

a) ekonomická činnost významně 

přispívá nebo přispěje k jednomu nebo 

více environmentálním cílům stanoveným 

v článku 5 v souladu s články 6 až 11; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  325 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) ekonomická činnost vážně 

nepoškozuje žádný z environmentálních 

cílů stanovených v článku 5 v souladu 

s článkem 12; 

b) ekonomická činnost vážně 

nepoškozuje nebo nebude poškozovat 

žádný z environmentálních cílů 

stanovených v článku 5 v souladu 

s článkem 12, ani sociálně udržitelný cíl 

stanovený v článku 11a; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) ekonomická činnost vážně 

nepoškozuje žádný z environmentálních 

cílů stanovených v článku 5 v souladu 

s článkem 12; 

b) ekonomická činnost vážně 

nepoškozuje nebo nebude poškozovat 

žádný z environmentálních cílů 

stanovených v článku 5 v souladu 

s článkem 12; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) ekonomická činnost vážně 

nepoškozuje žádný z environmentálních 

cílů stanovených v článku 5 v souladu 

s článkem 12; 

b) ekonomická činnost vážně 

nepoškozuje žádný z environmentálních a 

sociálních cílů stanovených v článku 5 

v souladu s článkem 12; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  328 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) ekonomická činnost splňuje 

technická screeningová kritéria, pokud je 

Komise stanovila v souladu s čl. 6 odst. 2, 

čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 

10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2. 

d) ekonomická činnost splňuje 

technická screeningová kritéria, včetně 

ukazatelů udržitelné výkonnosti na úrovni 

podniku náležející k ekonomické činnosti, 
pokud je Komise stanovila v souladu s čl. 6 

odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 

2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2. Tato 

technická screeningová kritéria zohlední 

plánované investice, které sledují jeden 

nebo více environmentálních cílů 

stanovených v článku 5. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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d) ekonomická činnost splňuje 

technická screeningová kritéria, pokud je 

Komise stanovila v souladu s čl. 6 odst. 2, 

čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 

10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2. 

d) ekonomická činnost splňuje 

technická screeningová kritéria, pokud je 

Komise stanovila v souladu s čl. 6 odst. 2, 

čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 

10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2. Tato kritéria 

musí zohledňovat plánované investice, 

které významně přispívají k jednomu nebo 

více environmentálním cílům uvedeným v 

článku 5. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Technická screeningová kritéria musí brát v úvahu nejen ekonomické činnosti, ale také již 

plánované investice, které přispívají k environmentální udržitelnosti. 

 

Pozměňovací návrh  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) ekonomická činnost splňuje 

technická screeningová kritéria, pokud je 

Komise stanovila v souladu s čl. 6 odst. 2, 

čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 

10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2. 

d) ekonomická činnost splňuje 

technická screeningová kritéria, včetně 

ukazatelů udržitelné výkonnosti na úrovni 

podniku náležející k ekonomické činnosti, 
pokud je Komise stanovila v souladu s čl. 6 

odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 

2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) ekonomická činnost splňuje 

technická screeningová kritéria, pokud je 

d) ekonomická činnost splňuje 

technická screeningová kritéria, pokud je 
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Komise stanovila v souladu s čl. 6 odst. 2, 

čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 

10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2. 

Komise stanovila na základě 

harmonizovaných ukazatelů, v souladu 

s čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 

9 odst. 2, čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 2 a čl. 

11a odst. 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  332 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) Bez ohledu na technická 

screeningová kritéria uvedená v písmenu 

d) se následující ekonomické činnosti 

nepovažují za environmentálně 

udržitelné: 

 i) průzkum, těžba, výroba, distribuce, 

skladování a zpracování fosilních paliv; 

 ii) výroba a distribuce jaderné energie, 

včetně výstavby nových jaderných 

elektráren, vyřazování jaderných 

elektráren z provozu, jakož i průzkum a 

těžba štěpných materiálů pro výrobu 

jaderné energie; 

 iii) výroba válečných zbraní jakéhokoli 

druhu a všech jiných palných zbraní; 

 iv) pěstování, zpracování a prodej tabáku; 

 v) zemědělské činnosti, které jsou 

intenzivní a vysoce závislé na používání 

chemikálií, včetně intenzivní živočišné 

výroby; 

 vi) výstavba, provoz a údržba letecké 

infrastruktury. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) ekonomická činnost je prováděna 

v souladu s postupy a vnitřními předpisy 

přijatými podnikem za účelem zmírnění 

jakéhokoli negativního dopadu na 

udržitelnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  334 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Kritéria zohlední specifika různých 

odvětví a vezmou v úvahu zeměpisné 

předpoklady a environmentální, sociální 

a ekonomické externality v rámci analýzy 

nákladů a přínosů. Relevantní 

ekonomické činnosti v rámci hlavních 

hospodářských odvětví, mimo jiné včetně 

zemědělství, stavebnictví, energetiky, 

dopravy a výroby, by měly být považovány 

za environmentálně udržitelné a mělo by 

s nimi být zacházeno stejně, pokud 

přispívají stejnou měrou k jednomu nebo 

více environmentálním cílům stanoveným 

v tomto nařízení. Potenciální schopnost 

přispívat k uvedeným environmentálním 

cílům se může v různých odvětvích a 

regionech lišit, což by se mělo v kritériích 

odrazit. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Technologicky neutrální přístup by měl být přijat s přihlédnutím ke zvláštnostem napříč 

odvětvími a regiony, aby bylo co nejvíce pozornosti věnováno primárnímu cíli dekarbonizace. 

 

Pozměňovací návrh  335 

Kateřina Konečná 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Významné rozdíly v členských státech 

týkající se jejich hospodářství, odvětví a 

zeměpisných dispozic se budou odrážet v 

kritériích. Ekonomická činnost, která 

přispívá k některým z environmentálních 

cílů stanovených v tomto nařízení, se 

považuje za udržitelnou. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité umožnit rozdíly v regionech a odvětvích. Všechny činnosti, které přibližují 

Evropskou unii našemu cíli snižování emisí, by měly být označeny za udržitelné. 

 

Pozměňovací návrh  336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nařízení 

Článek 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 3a 

 Kritéria pro sociálně udržitelné 

ekonomické činnosti 

 Pro účely stanovení míry sociální 

udržitelnosti investice je ekonomická 

činnost sociálně udržitelná, splňuje-li tato 

činnost všechna níže uvedená kritéria: 
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 a) ekonomická činnost významně přispívá 

k environmentálním a sociálním cílům 

stanoveným v článku 5 v souladu 

s článkem 11a; 

 b) ekonomická činnost vážně nepoškozuje 

žádný z environmentálních cílů 

stanovených v článku 5 v souladu 

s článkem 12, ani sociální cíle stanovené 

v článku 11a; 

 c) ekonomická činnost je prováděna v 

souladu s minimálními zárukami 

stanovenými v článku 13 a nevede k 

upírání základních potřeb, včetně 

potravin, přístřeší a lékařské péče, nejsou 

při ní využívány konfliktní minerály, ani 

není prováděna ve spolupráci se stranami, 

které porušují politická a občanská práva 

nebo dodávají strategické produkty a 

služby stranám, které přímo přispívají k 

porušování politických a občanských 

práv; 

 d) netýká se spekulativních finančních 

činností, jako je 

vysokofrekvenční obchodování, krátký 

prodej nebo spekulativní obchodování 

s komoditami; 

 e) ekonomická činnost splňuje požadavky 

řádných a transparentních řídících 

struktur a postupů náležité péče, vztahů se 

zaměstnanci, průhledných politik 

odměňování relevantních zaměstnanců a 

dodržování daňových předpisů, jejichž 

poměr v žádném případě překračuje 

hodnotu 5:1; 

 f) ekonomická činnost je v souladu 

s technickými screeningovými kritérii, 

pokud je Komise uvedla v souladu 

s článkem 11a. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  337 

Molly Scott Cato 
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Návrh nařízení 

Článek 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 3a 

 Kritéria pro ekonomické činnosti 

s negativním dopadem na životní prostředí 

 Pro účely stanovení míry environmentální 

udržitelnosti investice je ekonomická 

činnost považována za ekonomickou 

činnost s negativním dopadem na životní 

prostředí, pokud významně ohrožuje 

jakýkoli z environmentálních cílů 

stanovených v článku 5 v souladu 

s článkem 12. 

 Bez ohledu na technická screeningová 

kritéria uvedená v čl. 12 odst. 1a (nový) se 

následující ekonomické činnosti považují 

za ekonomické činnosti s výrazně 

negativním dopadem na životní prostředí: 

 i) průzkum, těžba, výroba, distribuce, 

skladování a zpracování fosilních paliv; 

 ii) výroba a distribuce jaderné energie, 

včetně výstavby nových jaderných 

elektráren, jakož i průzkum a těžba 

štěpných materiálů pro výrobu jaderné 

energie; 

 iii) výroba válečných zbraní jakéhokoli 

druhu a všech jiných palných zbraní; 

 iv) pěstování, zpracování a prodej tabáku; 

 v) zemědělské činnosti, které jsou 

intenzivní a vysoce závislé na používání 

chemikálií, včetně intenzivní živočišné 

výroby; 

 vi) výstavba, provoz a údržba letecké 

infrastruktury. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  338 

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

Článek 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 3a 

 Kritéria pro environmentálně škodlivé 

ekonomické činnosti 

 Pro účely stanovení míry environmentální 

udržitelnosti investice je ekonomická 

činnost environmentálně škodlivá, 

splňuje-li tato činnost všechna níže 

uvedená kritéria: 

 a) ekonomická činnost vážně poškozuje 

některý z environmentálních cílů 

stanovených v článku 5 v souladu 

s článkem 12; 

 b) ekonomická činnost splňuje technická 

screeningová kritéria pro škodlivé 

činnosti, pokud je Komise stanovila 

v souladu s čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 

odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 

odst. 2. 

 c) ekonomická činnost významně 

nepodporuje přechod na udržitelnost 

prostřednictvím přispívání k 

environmentálním cílům stanoveným 

v článku 5 v souladu s článkem 12. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  339 

Bas Eickhout 

 

Návrh nařízení 

Článek 3 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 3b 

 Kritéria pro ekonomické činnosti se 

značným negativním dopadem na životní 
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prostředí 

 Pro účely stanovení míry environmentální 

udržitelnosti investice je ekonomická 

činnost považována za ekonomickou 

činnost se značným negativním dopadem 

na životní prostředí, pokud významně 

ohrožuje jakýkoli z environmentálních 

cílů stanovených v článku 5 v souladu 

s článkem 12. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  340 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Použití kritérií pro environmentálně 

udržitelné ekonomické činnosti 

Použití kritérií pro environmentálně 

udržitelné a environmentálně škodlivé 

ekonomické činnosti 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4 Použití kritérií pro environmentálně 

udržitelné ekonomické činnosti 

4 Použití kritérií pro environmentálně 

a sociálně udržitelné ekonomické činnosti 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Návrh nařízení 

Čl. 4 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4 Použití kritérií pro environmentálně 

udržitelné ekonomické činnosti 

4 Použití kritérií pro environmentálně 

a sociálně udržitelné ekonomické činnosti 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  343 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy použijí kritéria pro 

stanovení environmentálně udržitelných 

ekonomických činností uvedených 

v článku 3 pro účely veškerých opatření, 

kterými se stanovují požadavky na aktéry 

na trhu v souvislosti s finančními produkty 

nebo podnikovými dluhopisy, které jsou 

na trh uváděny jako „environmentálně 

udržitelné“. 

1. Členské státy použijí kritéria pro 

stanovení environmentálně udržitelných 

ekonomických činností uvedených 

v článku 3 a kritéria pro environmentálně 

škodlivé činnosti stanovená v článku 3a 

pro účely veškerých opatření, kterými se 

stanovují požadavky na aktéry na trhu 

v souvislosti s finančními produkty nebo 

podnikovými dluhopisy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy použijí kritéria pro 

stanovení environmentálně udržitelných 

ekonomických činností uvedených 

v článku 3 pro účely veškerých opatření, 

kterými se stanovují požadavky na aktéry 

na trhu v souvislosti s finančními produkty 

nebo podnikovými dluhopisy, které jsou 

1. Členské státy použijí kritéria pro 

stanovení udržitelných činností uvedených 

v článku 3 pro účely veškerých opatření, 

kterými se stanovují požadavky na aktéry 

na trhu v souvislosti s finančními produkty 

nebo podnikovými dluhopisy, které jsou 
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na trh uváděny jako „environmentálně 

udržitelné“. 

na trh uváděny jako „udržitelné“. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy použijí kritéria pro 

stanovení environmentálně udržitelných 

ekonomických činností uvedených 

v článku 3 pro účely veškerých opatření, 

kterými se stanovují požadavky na aktéry 

na trhu v souvislosti s finančními produkty 

nebo podnikovými dluhopisy, které jsou 

na trh uváděny jako „environmentálně 

udržitelné“. 

1. Členské státy použijí kritéria pro 

stanovení environmentálně a sociálně 

udržitelných ekonomických činností 

uvedených v článku 3 pro účely veškerých 

opatření, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 

produkty nebo podnikovými dluhopisy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  346 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy použijí kritéria pro 

stanovení environmentálně udržitelných 

ekonomických činností uvedených 

v článku 3 pro účely veškerých opatření, 

kterými se stanovují požadavky na aktéry 

na trhu v souvislosti s finančními produkty 

nebo podnikovými dluhopisy, které jsou 

na trh uváděny jako „environmentálně 

udržitelné“. 

1. Členské státy použijí kritéria pro 

stanovení environmentálně a sociálně 

udržitelných ekonomických činností 

uvedených v článku 3 pro účely veškerých 

opatření, kterými se stanovují požadavky 

na udržitelnost na aktéry na trhu 

v souvislosti s finančními produkty nebo 

podnikovými dluhopisy. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy použijí kritéria pro 

stanovení environmentálně udržitelných 

ekonomických činností uvedených 

v článku 3 pro účely veškerých opatření, 

kterými se stanovují požadavky na aktéry 

na trhu v souvislosti s finančními produkty 

nebo podnikovými dluhopisy, které jsou 

na trh uváděny jako „environmentálně 

udržitelné“. 

1. Členské státy použijí kritéria pro 

stanovení environmentálně nebo sociálně 

udržitelných ekonomických činností 

uvedených v článku 3 pro účely veškerých 

opatření, kterými se stanovují požadavky 

na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 

produkty nebo podnikovými dluhopisy, 

které jsou na trh uváděny jako 

„environmentálně udržitelné“ nebo 

„sociálně udržitelné“. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  348 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Unie a členské státy použijí také 

kritéria pro stanovení environmentálně 

udržitelných ekonomických činností 

uvedených v článku 3 a kritéria pro 

environmentálně škodlivé činnosti 

stanovená v článku 3a pro účely 

požadavků na veřejnou finanční podporu 

poskytovanou Unií a členskými státy na 

investice, mimo jiné ve formě záruk, 

vlastního kapitálu, půjček, dotací, grantů, 

vývozních úvěrů nebo veřejných zakázek. 

Unie a členské státy svou veřejnou 

finanční podporu neposkytují na 

environmentálně škodlivé ekonomické 

činnosti. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  349 

Markus Ferber 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená 

v článku 3. Pokud se účastníci finančního 

trhu domnívají, že ekonomická činnost, 

která nesplňuje technická screeningová 

kritéria stanovená v souladu s tímto 

nařízením nebo pro kterou tato technická 

screeningová kritéria dosud nebyla 

stanovena, by měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, mohou 

informovat Komisi. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Požadavkům na zveřejňování se již věnuje nařízení o zveřejňování informací ohledně 

udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341 a 

není nutné zden tuto úpravu opakovat. 

 

Pozměňovací návrh  350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená v článku 3. 

Pokud se účastníci finančního trhu 

domnívají, že ekonomická činnost, která 

nesplňuje technická screeningová kritéria 

stanovená v souladu s tímto nařízením 

nebo pro kterou tato technická 

screeningová kritéria dosud nebyla 

stanovena, by měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, mohou 

informovat Komisi. 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako udržitelné 

investice, se mohou rozhodnout zveřejnit 

informace o tom, jak a do jaké míry jsou 

při určování udržitelnosti dané investice 

používána kritéria pro udržitelné činnosti 

stanovená v článku 3. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená 

v článku 3. Pokud se účastníci finančního 

trhu domnívají, že ekonomická činnost, 

která nesplňuje technická screeningová 

kritéria stanovená v souladu s tímto 

nařízením nebo pro kterou tato technická 

screeningová kritéria dosud nebyla 

stanovena, by měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, mohou 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty, zveřejní 

informace o tom, zda produkty, které 

nabízejí, lze považovat za environmentálně 

udržitelné investice podle kritérií 

uvedených v článku 3 nebo za investice, 

jež mají negativní dopad na životní 

prostředí podle kritérií stanovených 

v článku 3a. Pokud se účastníci finančního 

trhu domnívají, že ekonomická činnost, pro 

kterou tato technická screeningová kritéria 

dosud nebyla stanovena, by měla být 

považována za environmentálně 

udržitelnou, informují Komisi. Účastníci 

finančního trhu nenabízejí finanční 

produkty jako environmentálně udržitelné 

investice nebo jako investice s podobnými 
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informovat Komisi. vlastnostmi, pokud tyto produkty nelze 

považovat za environmentálně udržitelné. 

Zveřejněné informace ověří nezávislý 

auditor, aby byla zajištěna přesnost 

v souladu s článkem 4a. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená 

v článku 3. Pokud se účastníci finančního 

trhu domnívají, že ekonomická činnost, 

která nesplňuje technická screeningová 

kritéria stanovená v souladu s tímto 

nařízením nebo pro kterou tato technická 

screeningová kritéria dosud nebyla 

stanovena, by měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, mohou 

informovat Komisi. 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty, zveřejní za 

účelem určení míry environmentální a 

sociální udržitelnosti těchto produktů 

podle kritérií článku 3. Pokud se účastníci 

finančního trhu domnívají, že ekonomická 

činnost, která nesplňuje technická 

screeningová kritéria stanovená v souladu 

s tímto nařízením nebo pro kterou tato 

technická screeningová kritéria dosud 

nebyla stanovena, by měla být považována 

za environmentálně a sociálně udržitelnou, 

informují Komisi. Účastníci finančního 

trhu nenabízejí finanční produkty jako 

environmentálně nebo sociálně udržitelné 

investice nebo jako investice s podobnými 

vlastnostmi, pokud tyto produkty nelze 

považovat za environmentálně nebo 

sociálně udržitelné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  353 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 
kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená v článku 3. 

Pokud se účastníci finančního trhu 

domnívají, že ekonomická činnost, která 

nesplňuje technická screeningová kritéria 

stanovená v souladu s tímto nařízením 

nebo pro kterou tato technická 

screeningová kritéria dosud nebyla 

stanovena, by měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, mohou 

informovat Komisi. 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty, zveřejní 

informace o tom, jak se na finanční 

produkty použijí kritéria pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti stanovená v článku 3 a kritéria 

pro environmentálně škodlivé ekonomické 

činnosti stanovená v článku 3a. Pokud se 

účastníci finančního trhu domnívají, 

že ekonomická činnost, která nesplňuje 

technická screeningová kritéria stanovená 

v souladu s tímto nařízením nebo pro 

kterou tato technická screeningová kritéria 

dosud nebyla stanovena, by měla být 

považována za environmentálně 

udržitelnou, mohou informovat Komisi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  354 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená v článku 3. 

Pokud se účastníci finančního trhu 

domnívají, že ekonomická činnost, která 

nesplňuje technická screeningová kritéria 

stanovená v souladu s tímto nařízením 

nebo pro kterou tato technická 

screeningová kritéria dosud nebyla 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená v článku 3. 

Pokud se účastníci finančního trhu 

domnívají, že ekonomická činnost, pro 

kterou technická screeningová kritéria 

dosud nebyla stanovena, by měla být 

považována za environmentálně 

udržitelnou, informují Komisi. Účastníci 



 

AM\1172566CS.docx 149/170 PE632.153v01-00 

 CS 

stanovena, by měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, mohou 

informovat Komisi. 

finančního trhu nenabízejí finanční 

produkty jako environmentálně udržitelné 

investice nebo jako investice s podobnými 

vlastnostmi, pokud tyto produkty nelze 

považovat za environmentálně udržitelné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  355 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená v článku 3. 

Pokud se účastníci finančního trhu 

domnívají, že ekonomická činnost, která 

nesplňuje technická screeningová kritéria 

stanovená v souladu s tímto nařízením 

nebo pro kterou tato technická 

screeningová kritéria dosud nebyla 

stanovena, by měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, mohou 

informovat Komisi. 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená v článku 3. 

Pokud se účastníci finančního trhu nebo 

jiní aktéři domnívají, že ekonomická 

činnost je nesprávně považována za 

činnost, která splňuje nebo nesplňuje 

technická screeningová kritéria stanovená 

v souladu s tímto nařízením nebo pro 

kterou tato technická screeningová kritéria 

dosud nebyla stanovena. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená v článku 3. 

Pokud se účastníci finančního trhu 

domnívají, že ekonomická činnost, která 

nesplňuje technická screeningová kritéria 

stanovená v souladu s tímto nařízením 

nebo pro kterou tato technická 

screeningová kritéria dosud nebyla 

stanovena, by měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, mohou 

informovat Komisi. 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená v článku 3. 

Pokud se účastníci finančního trhu 

domnívají, že ekonomická činnost, která 

nesplňuje technická screeningová kritéria 

stanovená v souladu s tímto nařízením 

nebo pro kterou tato technická 

screeningová kritéria dosud nebyla 

stanovena, by měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, mohou 

informovat Komisi. Pokud je to vhodné, 

Komise informuje platformu pro 

udržitelné financování o těchto žádostech 

účastníků finančního trhu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená v článku 3. 

Pokud se účastníci finančního trhu 

domnívají, že ekonomická činnost, která 

nesplňuje technická screeningová kritéria 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená v článku 3. 

Pokud se účastníci finančního trhu 

domnívají, že ekonomická činnost, která 

nesplňuje technická screeningová kritéria 
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stanovená v souladu s tímto nařízením 

nebo pro kterou tato technická 

screeningová kritéria dosud nebyla 

stanovena, by měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, mohou 

informovat Komisi. 

stanovená v souladu s tímto nařízením 

nebo pro kterou tato technická 

screeningová kritéria dosud nebyla 

stanovena, by měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, mohou 

informovat Komisi. Komise musí tudíž tyto 

informace neprodleně předat platformě 

pro udržitelné financování. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená v článku 3. 

Pokud se účastníci finančního trhu 

domnívají, že ekonomická činnost, která 

nesplňuje technická screeningová kritéria 

stanovená v souladu s tímto nařízením 

nebo pro kterou tato technická 

screeningová kritéria dosud nebyla 

stanovena, by měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, mohou 

informovat Komisi. 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně nebo sociálně udržitelné 

investice nebo jako investice s podobnými 

vlastnostmi, zveřejní informace o tom, jak 

a do jaké míry jsou při určování 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená v článku 3 

a kritéria pro sociálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená 

v článku 3a. Pokud se účastníci finančního 

trhu domnívají, že ekonomická činnost, 

která nesplňuje technická screeningová 

kritéria stanovená v souladu s tímto 

nařízením nebo pro kterou tato technická 

screeningová kritéria dosud nebyla 

stanovena, by měla být považována za 

environmentálně nebo sociálně 

udržitelnou, mohou informovat Komisi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  359 

Kay Swinburne 
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Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená v článku 3. 

Pokud se účastníci finančního trhu 

domnívají, že ekonomická činnost, která 

nesplňuje technická screeningová kritéria 

stanovená v souladu s tímto nařízením 

nebo pro kterou tato technická 

screeningová kritéria dosud nebyla 

stanovena, by měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, mohou 

informovat Komisi. 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty nebo podnikové 

dluhopisy jako environmentálně udržitelné 

investice nebo jako investice s podobnými 

vlastnostmi, zveřejní informace o tom, jak 

a do jaké míry jsou při určování 

environmentální udržitelnosti dané 

investice používána kritéria pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti stanovená v článku 3. Pokud se 

účastníci finančního trhu domnívají, 

že ekonomická činnost, která nesplňuje 

technická screeningová kritéria stanovená 

v souladu s tímto nařízením nebo pro 

kterou tato technická screeningová kritéria 

dosud nebyla stanovena, by měla být 

považována za environmentálně 

udržitelnou, mohou informovat Komisi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Účastníci finančního trhu, kteří 

nabízejí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné investice nebo 

jako investice s podobnými vlastnostmi, 

zveřejní informace o tom, jak a do jaké 

míry jsou při určování environmentální 

udržitelnosti dané investice používána 

kritéria pro environmentálně udržitelné 

ekonomické činnosti stanovená 

v článku 3. Pokud se účastníci finančního 

trhu domnívají, že ekonomická činnost, 

(Netýká se českého znění.) 
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která nesplňuje technická screeningová 

kritéria stanovená v souladu s tímto 

nařízením nebo pro kterou tato technická 

screeningová kritéria dosud nebyla 

stanovena, by měla být považována za 

environmentálně udržitelnou, mohou 

informovat Komisi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  361 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Žádné požadavky na zveřejňování, 

které jsou již stanoveny v [návrh Komise 

na nařízení o zveřejňování informací 

ohledně udržitelných investic a rizik 

týkajících se udržitelnosti a o změně 

směrnice (EU) 2016/2341], nebudou 

požadovány v tomto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  362 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Žádné požadavky na zveřejňování podle 

[OP: Vložte odkaz na nařízení 

o zveřejňování informací ohledně 

udržitelných investic a rizik týkajících se 

udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 

2016/2341], nebudou stanoveny v tomto 

nařízení. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

Čl. 4 – bod 2 b a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Účastník finančního trhu využívá 

služby třetí strany oprávněné podle článku 

4a k ověření, zda finanční produkty 

splňují kritéria článku 3 pro 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti. Použití takové služby však za 

žádných okolností nemá vliv na 

odpovědnost účastníka finančního trhu, 

pokud jde o jeho právní závazky podle 

tohoto nařízení. Pokud účastník 

finančního trhu využívá služby třetí strany 

oprávněné podle článku 4a k posouzení, 

zda finanční produkt splňuje kritéria 

stanovená v uvedeném článku, zveřejnění 

podle čl. 4 odst. 2 obsahuje prohlášení, že 

dodržování kritéria pro environmentálně 

udržitelné ekonomické činnosti potvrdila 

tato oprávněná třetí strana. Toto 

oznámení zahrnuje název oprávněné třetí 

strany a její místo usazení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  364 

Bas Eickhout 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Účastníci finančního trhu 

využívají služby třetí strany pověřené 

podle článku 4a ke kontrole souladu s 
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požadavky odstavce 2. Úvěrové instituce 

využívají služby třetí strany oprávněné 

podle článku 4a ke kontrole souladu s 

požadavky odstavce 2a. 

 Bez ohledu na první pododstavec však 

využitím takové služby nesmí být za 

žádných okolností dotčena odpovědnost 

účastníka finančního trhu za plnění jeho 

právních povinností vyplývajících z tohoto 

nařízení. Požadavek na zveřejnění podle 

čl. 4 odst. 2 a čl. 4 odst. 2a obsahuje 

prohlášení, že splnění požadavků 

uvedených odstavců bylo potvrzeno touto 

oprávněnou třetí stranou. Toto oznámení 

zahrnuje název oprávněné třetí strany a 

její místo usazení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  365 

Barbara Kappel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Účastník finančního trhu, který 

nabízí finanční produkty jako 

environmentálně udržitelné nebo jako 

investice s podobnými charakteristikami, 

nenese odpovědnost za nesprávné 

posouzení investice z hlediska 

environmentální udržitelnosti, pokud bylo 

posouzení provedeno v souladu se 

zveřejněnými kritérii. Účastník 

finančního trhu není povinen ověřovat 

informace zveřejňované společnostmi o 

jejich ekonomických činnostech, ale je 

oprávněn tyto informace využít k 

posouzení environmentální udržitelnosti 

investice. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  366 

Herbert Dorfmann 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Společnosti jsou odpovědné za 

certifikaci svých specifických 

ekonomických činností na základě aktu v 

přenesené pravomoci uvedeného v 

odstavci 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  367 

Costas Mavrides 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2 a. Společnosti jsou odpovědné za 

certifikaci svých specifických 

ekonomických činností na základě aktu v 

přenesené pravomoci uvedeného v 

odstavci 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  368 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Komise neprodleně informuje 

platformu pro udržitelné financování o 
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žádostech účastníků finančního trhu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  369 

Markus Ferber 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 16 

k doplnění odstavce 2, v nichž upřesní 

informace potřebné pro soulad s 

uvedeným odstavcem, přičemž zohlední 

technická screeningová kritéria stanovená 

v souladu s tímto nařízením. Uvedené 

informace umožní investorům zjistit: 

vypouští se 

a) procentní podíl vlastnictví investic 

připadající na společnosti, které provádějí 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti; 

 

b) procentní podíl investic do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  370 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 16 

k doplnění odstavce 2, v nichž upřesní 

informace potřebné pro soulad s uvedeným 

3. Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 16 

k doplnění odstavce 2, v nichž upřesní 

informace potřebné pro soulad s uvedeným 
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odstavcem, přičemž zohlední technická 

screeningová kritéria stanovená v souladu s 

tímto nařízením. Uvedené informace 

umožní investorům zjistit: 

odstavcem, přičemž zohlední dostupnost 

relevantních informací a technická 

screeningová kritéria stanovená v souladu s 

tímto nařízením. Uvedené informace 

umožní investorům zjistit: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 16 

k doplnění odstavce 2, v nichž upřesní 

informace potřebné pro soulad s uvedeným 

odstavcem, přičemž zohlední technická 

screeningová kritéria stanovená v souladu s 

tímto nařízením. Uvedené informace 

umožní investorům zjistit: 

3. Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 16 

k doplnění odstavce 2, v nichž upřesní 

informace potřebné pro soulad s uvedeným 

odstavcem, přičemž zohlední technická 

screeningová kritéria stanovená v souladu s 

tímto nařízením. Uvedené informace 

mohou investorům umožnit zjistit: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) procentní podíl vlastnictví investic 

připadající na společnosti, které provádějí 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti; 

a) procentní podíl vlastnictví investic 

připadající na společnosti, které provádějí 

udržitelné činnosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  373 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) procentní podíl vlastnictví investic 

připadající na společnosti, které provádějí 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti; 

a) procentní podíl vlastnictví investic 

připadající na společnosti, které provádějí 

environmentálně a sociálně udržitelné 

ekonomické činnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) procentní podíl vlastnictví investic 

připadající na společnosti, které provádějí 

environmentálně udržitelné ekonomické 

činnosti; 

a) procentní podíl vlastnictví investic 

připadající na společnosti, které provádějí 

environmentálně a sociálně udržitelné 

ekonomické činnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  375 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) procentní podíl vlastnictví investic 

připadající na společnosti, které provádějí 

environmentálně škodlivé ekonomické 

činnosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  376 

Barbara Kappel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) procentní podíl investic do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  377 

Costas Mavrides 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) procentní podíl investic do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) procentní podíl investic do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi. 

b) procentní podíl investic do 

udržitelných činností v porovnání se všemi 

ekonomickými činnostmi. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  379 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) procentní podíl investic do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi. 

b) procentní podíl investic do 

environmentálně a sociálně udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  380 

Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) procentní podíl investic do 

environmentálně udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi. 

b) procentní podíl investic do 

environmentálně a sociálně udržitelných 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  381 

Costas Mavrides 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) členské státy v úzké spolupráci 

s příslušným evropským orgánem dohledu 

sledují informace uvedené v odstavcích 2 
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a 2a. Po zveřejnění těchto informací 

účastníci finančního trhu uvědomí 

příslušný vnitrostátní orgán, který tyto 

informace bez prodlení předá příslušnému 

evropskému orgánu dohledu. Kdykoli 

příslušný vnitrostátní orgán nebo 

příslušný evropský orgán dohledu 

nesouhlasí s předanými informacemi 

uvedenými v odstavcích 2 a 2a, účastníci 

finančního trhu zveřejněné informace 

přezkoumají a opraví. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  382 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) procentní podíl investic do 

environmentálně škodlivých 

ekonomických činností v porovnání se 

všemi ekonomickými činnostmi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  383 

Markus Ferber 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise přijme akt v přenesené 

pravomoci v souladu s odstavcem 3 do 31. 

prosince 2019 s cílem zajistit jeho vstup 

v platnost dne 1. července 2020. Komise 

může změnit tento akt v přenesené 

pravomoci, a to zejména s ohledem 

na změny aktů v přenesené pravomoci 

vypouští se 
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přijatých v souladu s čl. 6 odst. 2, čl. 7 

odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 10 

odst. 2 a čl. 11 odst. 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  384 

Bas Eickhout 

 

Návrh nařízení 

Článek 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 4a 

 Třetí strana ověřující environmentálně 

udržitelné investice 

 Třetí strana uvedená v čl. 4 odst. 2b je 

oprávněna orgánem ESMA, aby 

posoudila soulad finančních produktů s 

kritérii stanovenými v článcích 3 a 3a, 

jsou-li splněny tyto podmínky: 

 a) třetí strana je právnickou osobou se 

sídlem v Unii. 

 b) účastníkům finančního trhu, jejichž 

finanční produkty zkoumá, účtuje třetí 

strana pouze nediskriminační poplatky, 

které jsou založeny na nákladech, aniž by 

rozlišovala mezi poplatky v závislosti na 

výsledcích jejího posouzení nebo v 

souvislosti s nimi. Cena a poplatky 

spojené s těmito službami posouzení se 

zveřejní za každou službu poskytovanou 

samostatně, včetně slev a rabatů 

a podmínek využití uvedených snížení. 

Třetí strana umožní zákazníkům a 

potenciálním zákazníkům využívat 

konkrétní služby samostatně; 

 c) výkonnost jiných činností třetí strany 

neohrozí nezávislost nebo integritu jejího 

posouzení; 

 d) třetí strana prokáže dostatečnou 

finanční kondici podloženou vlastním 
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kapitálem, aby mohla pokračovat v 

poskytování služeb jako fungující podnik, 

aniž by hrozilo nebezpečí ohrožení 

nezávislosti nebo integrity jejího 

hodnocení; 

 e) třetí strana nebo jakýkoli přidružený 

subjekt uvedený v odst. 9 písm. b) 

mezinárodního účetního standardu 24 

(„zveřejnění spřízněných stran“) v příloze 

nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 

neposkytují žádnou formu poradenské, 

auditorské nebo rovnocenné služby 

účastníkům finančního trhu, kteří se 

zabývají vývojem, uváděním na trh, 

distribucí nebo prodejem příslušného 

finančního produktu; 

 f) třetí strana dodržuje dohodnutý kodex 

chování v oblasti správy a řízení 

společností nebo zásady řádné správy a 

řízení společností; 

 g) členové řídícího orgánu třetí strany 

uvedení v čl. 4 odst. 1 bodě 36 směrnice 

MiFiD II, mají odbornou kvalifikaci, 

vzdělání, znalosti a zkušenosti, které jsou 

přiměřené úkolu třetí strany, mají dobrou 

pověst a jsou bezúhonní; 

 h) v řídícím orgánu třetí strany jsou 

alespoň jednou třetinou a nejméně dvěma 

členy zastoupeni nezávislí členové; 

 i) třetí strana učiní veškeré nezbytné 

kroky, aby zajistila, že ověřování souladu 

s kritérii článku 3 a 3a není dotčeno 

stávajícími nebo potenciálními střety 

zájmů nebo obchodními vztahy, které se 

týkají třetí strany, jejího mateřského 

podniku, posledního mateřského podniku 

nebo jiného přidruženého subjektu, jejích 

akcionářů nebo členů, vedoucích 

pracovníků; zaměstnanců nebo jakékoli 

jiné fyzické osoby, jejíž služby jsou dány k 

dispozici nebo pod kontrolou třetí strany. 

Za tímto účelem třetí strana zřídí, udržuje, 

vynucuje a dokumentuje účinný systém 

vnitřní kontroly, kterým se řídí provádění 

zásad a postupů s cílem určit potenciální 

střety zájmů a předcházet jim. Potenciální 
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nebo existující střety zájmů, které byly 

určeny, musí být neprodleně odstraněny 

nebo zmírněny a zveřejněny. Třetí strana 

zřídí, udržuje, vynucuje a dokumentuje 

přiměřené postupy a postupy k zajištění 

nezávislosti hodnocení kritérií uvedených 

v článcích 3 a 3a. Třetí strana tyto zásady 

a postupy pravidelně monitoruje a 

přezkoumává, aby vyhodnotila jejich 

účinnost a posoudila, zda je třeba je 

aktualizovat; a 

 j) třetí strana může prokázat, že má 

odpovídající metodiky, provozní záruky a 

vnitřní postupy, které jí umožňují posoudit 

dodržování kritérií uvedených v článcích 3 

a 3a. 

 2. Pověřená třetí strana musí vždy 

dodržovat podmínky pro oprávnění 

stanovené v odstavci 1. Třetí strana, která 

je oprávněna v souladu s odstavcem 1, 

neprodleně oznámí orgánu ESMA 

jakékoli podstatné změny informací 

poskytnutých podle tohoto odstavce nebo 

jakékoli jiné změny, u kterých by se 

důvodně mohlo mít za to, že ovlivňují 

posouzení orgánu ESMA. 

 3. Orgán ESMA účtuje třetí straně podle 

odstavce 1 poplatky založené na 

nákladech, aby pokryl nezbytné výdaje 

související s posuzováním žádostí 

o povolení a s následným sledováním 

souladu s podmínkami oprávnění 

stanovenými v odstavci 1. 

 4. Oprávnění třetí strany podle tohoto 

článku platí pro celé území Unie. 

 5. Orgán ESMA odebere oprávnění, 

jestliže: 

 a. třetí strana se oprávnění výslovně vzdá; 

 b. třetí strana povolení získala na základě 

nepravdivého prohlášení nebo jinými 

protiprávními prostředky; nebo 

 c. orgán ESMA se domnívá, že třetí strana 

již nesplňuje podmínky stanovené 

v odstavci 1. 
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 6. Orgán ESMA vypracuje návrhy 

regulačních technických norem 

upřesňujících informace, které se mají 

poskytnout v žádosti o povolení třetí 

strany podle odstavce 1. 

 Orgán ESMA předloží návrh regulačních 

technických norem Komisi do [12 měsíců 

ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost]. 

 7. Komise přijme nařízení o poplatcích. 

Uvedené nařízení stanoví zejména typ 

poplatků a záležitosti, za něž se poplatky 

vybírají, výši poplatků a rovněž způsob 

jejich úhrady. Výše poplatku účtovaného 

třetí osobě zahrnuje všechny správní 

náklady a je přiměřená obratu třetí strany. 

 8. Komisi je svěřena pravomoc doplnit 

toto nařízení přijetím regulačních 

technických norem uvedených v tomto 

odstavci postupem podle článků 10 až 14 

nařízení (EU) č. 1095/2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  385 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nařízení 

Článek 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 4a 

 Třetí strana ověřující environmentálně 

udržitelné investice 

 1. Třetí strana uvedená v čl. 4 odst. 2 

písm. ba) je oprávněna orgánem ESMA, 

aby posoudila soulad finančních produktů 

s kritérii stanovenými v článku 3. Orgán 

ESMA udělí oprávnění, jsou-li splněny 

tyto podmínky: 

 a) třetí strana je právnickou osobou se 

sídlem v Unii. 

 b) účastníkům finančního trhu, jejichž 
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finanční produkty zkoumá, účtuje třetí 

strana pouze nediskriminační poplatky, 

které jsou založeny na nákladech, aniž by 

rozlišovala mezi poplatky v závislosti na 

výsledcích jejího posouzení nebo v 

souvislosti s nimi. Cena a poplatky 

spojené s těmito službami posouzení se 

zveřejní za každou poskytovanou službu 

samostatně, včetně slev a rabatů 

a podmínek využití uvedených snížení. 

Třetí strana umožní zákazníkům a 

potenciálním zákazníkům využívat 

konkrétní služby samostatně; 

 c) výkonnost jiných činností třetí strany 

neohrozí nezávislost nebo integritu jejího 

posouzení; 

 d) třetí strana prokáže dostatečnou 

finanční kondici podloženou vlastním 

kapitálem, aby mohla pokračovat v 

poskytování služeb jako fungující podnik, 

aniž by hrozilo nebezpečí ohrožení 

nezávislosti nebo integrity jejího 

hodnocení; 

 e) třetí strana nebo jakýkoli přidružený 

subjekt uvedený v odstavci 9 písm. b) 

mezinárodního účetního standardu 24 

(„zveřejnění spřízněných stran“) v příloze 

nařízení Komise (ES) č. 1126/2008[1] 

neposkytují žádnou formu poradenské, 

auditorské nebo rovnocenné služby 

účastníkům finančního trhu, kteří se 

zabývají vývojem, uváděním na trh, 

distribucí nebo prodejem příslušného 

finančního produktu; 

 f) třetí strana dodržuje dohodnutý kodex 

chování v oblasti správy a řízení 

společností nebo zásady řádné správy a 

řízení společností; 

 g) členové řídícího orgánu třetí strany 

uvedení v čl. 4 odst. 1 bodě 36 

MiFiDII[2], mají odbornou kvalifikaci, 

vzdělání, znalosti a zkušenosti, které jsou 

přiměřené úkolu třetí strany, mají dobrou 

pověst a jsou bezúhonní; 

 h) v řídícím orgánu třetí strany jsou 
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alespoň jednou třetinou a nejméně dvěma 

členy zastoupeni nezávislí členové; 

 i) třetí strana učiní veškeré nezbytné 

kroky, aby zajistila, že ověřování souladu 

s kritérii článku 3 pro environmentálně 

udržitelné ekonomické činnosti není 

dotčeno stávajícími nebo potenciálními 

střety zájmů nebo obchodními vztahy, 

které se týkají třetí strany, jejího 

mateřského podniku, posledního 

mateřského podniku nebo jiného 

přidruženého subjektu, jejích akcionářů 

nebo členů, vedoucích pracovníků; 

zaměstnanců nebo jakékoli jiné fyzické 

osoby, jejíž služby jsou dány k dispozici 

nebo pod kontrolou třetí strany. Za tímto 

účelem třetí strana zřídí, udržuje, 

vynucuje a dokumentuje účinný systém 

vnitřní kontroly, kterým se řídí provádění 

zásad a postupů s cílem určit potenciální 

střety zájmů a předcházet jim. Potenciální 

nebo existující střety zájmů, které byly 

určeny, musí být neprodleně odstraněny 

nebo zmírněny a zveřejněny. Třetí strana 

zřídí, udržuje, vynucuje a dokumentuje 

přiměřené postupy a postupy k zajištění 

nezávislosti hodnocení kritérií souladu s 

environmentálně udržitelnými 

ekonomickými činnostmi. Třetí strana tyto 

zásady a postupy pravidelně sleduje 

a přezkoumává, aby vyhodnotila jejich 

účinnost a posoudila, zda je třeba je 

aktualizovat, a 

 j) třetí strana může prokázat, že má 

odpovídající metodiky, provozní záruky a 

vnitřní postupy, které jí umožňují posoudit 

dodržování kritérií pro environmentálně 

udržitelné ekonomické činnosti. 

 2. Pověřená třetí strana musí vždy 

dodržovat podmínky pro oprávnění 

stanovené v odstavci 1. Třetí strana, která 

je oprávněna v souladu s odstavcem 1, 

neprodleně oznámí orgánu ESMA 

jakékoli podstatné změny informací 

poskytnutých podle tohoto odstavce nebo 

jakékoli jiné změny, u kterých by se 

důvodně mohlo mít za to, že ovlivňují 
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posouzení orgánu ESMA. 

 3. Orgán ESMA účtuje třetí straně 

poplatky založené na nákladech, aby 

pokryl nezbytné výdaje související 

s posuzováním žádostí o povolení 

a s následným sledováním souladu 

s podmínkami oprávnění stanovenými 

v odstavci 1. 

 4. Oprávnění třetí strany podle tohoto 

článku platí pro celé území Unie. 

 5. Orgán ESMA odebere oprávnění, 

jestliže: 

 a) třetí strana se oprávnění výslovně vzdá; 

 b) třetí strana povolení získala na základě 

nepravdivého prohlášení nebo jinými 

protiprávními prostředky; nebo 

 c) orgán ESMA se domnívá, že třetí 

strana již nesplňuje podmínky stanovené 

v odstavci 1. 

 6. Orgán ESMA vypracuje návrhy 

regulačních technických norem 

upřesňujících informace, které se mají 

poskytnout v žádosti o povolení třetí 

strany podle odstavce 1. Orgán ESMA 

předloží návrh regulačních technických 

norem Komisi do [12 měsíců ode dne 

vstupu tohoto nařízení v platnost]. 

 7. Komise přijme nařízení o poplatcích. 

Uvedené nařízení stanoví zejména typ 

poplatků a záležitosti, za něž se poplatky 

vybírají, výši poplatků a rovněž způsob 

jejich úhrady. Výše poplatku účtovaného 

třetí osobě zahrnuje všechny správní 

náklady a je přiměřená obratu třetí strany. 

 8. Komisi je svěřena pravomoc doplnit 

toto nařízení přijetím regulačních 

technických norem uvedených v tomto 

odstavci postupem podle článků 10 až 14 

nařízení (EU) č. 1095/2010. [1] Nařízení 

Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. 

listopadu 2008, kterým se přijímají 

některé mezinárodní účetní standardy v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. 



 

PE632.153v01-00 170/170 AM\1172566CS.docx 

CS 

věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).[2] Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/65/EU ze dne 15. května 2014 

o trzích finančních nástrojů a o změně 

směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. 

věst. L 173, 12.6.2014, s. 349–496). 

Or. en 

 


