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Amandman  124 

Fulvio Martusciello 

 

Prijedlog uredbe 

Glava 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Prijedlog 

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA 

I VIJEĆA 

o uspostavi okvira za olakšavanje održivog 

ulaganja 

(Tekst značajan za EGP) 

Prijedlog 

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA 

I VIJEĆA 

o uspostavi okvira za olakšavanje održivog 

financiranja 

(Tekst značajan za EGP) 

Or. en 

 

Amandman  125 

Mireille D'Ornano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(1) Člankom 3. stavkom 3. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije želi se 

uspostaviti unutarnje tržište koje je u službi 

održivog razvoja Europe, među ostalim na 

temelju uravnoteženog gospodarskog 

razvoja i visoke razine zaštite i poboljšanja 

kvalitete okoliša. 

(1) Člankom 3. stavkom 3. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije želi se 

uspostaviti unutarnje tržište koje je u službi 

održivog razvoja Europe, među ostalim na 

temelju uravnoteženog gospodarskog 

razvoja i visoke razine zaštite i poboljšanja 

kvalitete okoliša. Ostvareni rezultati u 

području gospodarskog rasta i u području 

zaštite okoliša vrlo su daleko od ciljeva 

koji se ovdje navode. 

Or. fr 

 

Amandman  126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 1. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(1) Člankom 3. stavkom 3. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije želi se 

uspostaviti unutarnje tržište koje je u službi 

održivog razvoja Europe, među ostalim na 

temelju uravnoteženog gospodarskog 

razvoja i visoke razine zaštite i poboljšanja 

kvalitete okoliša. 

(1) Člankom 3. stavkom 3. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije želi se 

uspostaviti unutarnje tržište koje je u službi 

održivog razvoja Europe, među ostalim na 

temelju uravnoteženog gospodarskog 

razvoja, socijalnog napretka i visoke 

razine zaštite i poboljšanja kvalitete 

okoliša. 

Or. en 

 

Amandman  127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 3.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (3a) U studenome 2017. Europski 

parlament, Vijeće i Komisija proglasili su 

i potpisali europski stup socijalnih prava 

za Europu koja odgovara na 

nezaposlenost, siromaštvo i diskriminaciju 

te omogućuje jednake prilike mladima i 

ranjivim osobama. Sveobuhvatna i 

dubinska provedba stupa može se olakšati 

usklađivanjem financijskih tokova s tim 

smjerom. 

Or. en 

 

Amandman  128 

Mireille D'Ornano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 4. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(4) Održivost i prelazak na 

niskougljično kružno gospodarstvo otporno 

(4) Održivost i prelazak na 

niskougljično kružno gospodarstvo otporno 
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na klimatske promjene s učinkovitijim 

korištenjem resursa ključni su za 

osiguravanje dugoročne konkurentnosti 

gospodarstva Unije. Održivost je već dugo 

u središtu projekta Europske unije te je 

njezina socijalna i okolišna dimenzija 

priznata u Ugovorima. 

na klimatske promjene s učinkovitijim 

korištenjem resursa ključni su za 

osiguravanje dugoročne konkurentnosti 

gospodarstva Unije. Održivost je već dugo 

u središtu projekta Europske unije te je 

njezina socijalna i okolišna dimenzija 

priznata u Ugovorima, ali i dalje 

predstavlja tek želju s obzirom na to 

koliko su rezultati razočaravajući sa 

socijalnog i okolišnog stajališta. 

Or. fr 

 

Amandman  129 

Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 4.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (4 a) Radna skupina na visokoj razini o 

ulaganju u socijalnu infrastrukturu u 

Europi u siječnju 2018. objavila je 

izvješće u kojemu se procjenjuje da 

minimalni jaz u ulaganju u socijalnu 

infrastrukturu u EU-u iznosi 100 – 

150 milijardi EUR godišnje, dok je 

ukupna razlika za razdoblje 2018. – 2030. 

veća od 1,5 bilijuna EUR. 

Or. en 

 

Amandman  130 

Luke Ming Flanagan 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 4.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (4 a) Veliki trgovinski sporazumi, kao 

što su TTIP, CETA, JEFTA itd., te 

povećani masovni provoz dobara do kojeg 



 

PE632.153v01-00 6/166 AM\1172566HR.docx 

HR 

dolazi zbog njih mogu imati znatan 

negativni učinak na okoliš; 

Or. en 

 

Amandman  131 

Stefan Gehrold 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 5. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(5) Komisija je u prosincu 2016. 

ovlastila stručnu skupinu na visokoj razini 

da izradi krovnu sveobuhvatnu strategiju 

Unije o održivom financiranju. U izvješću 

stručne skupine na visokoj razini 

objavljenom 31. siječnja 201824 poziva se 

na stvaranje tehnički utemeljenog sustava 

klasifikacije na razini Unije kako bi se 

razjasnilo koje su djelatnosti „zelene” ili 

„održive”, počevši od ublažavanja 

klimatskih promjena. 

(5) Komisija je u prosincu 2016. 

ovlastila stručnu skupinu na visokoj razini 

da izradi krovnu sveobuhvatnu strategiju 

Unije o održivom financiranju. U izvješću 

stručne skupine na visokoj razini 

objavljenom 31. siječnja 201824 poziva se 

na stvaranje tehnički utemeljenog sustava 

klasifikacije na razini Unije kako bi se 

razjasnilo koje su djelatnosti „zelene” ili 

„održive”, počevši od djelatnosti koje 

pridonose smanjenju ljudskog utjecaja na 

klimatske promjene. 

_________________ _________________ 

24 Završno izvješće stručne skupine EU-a 

na visokoj razini za održivo financiranje, 

Financiranje održivog europskog 

gospodarstva, dostupno na adresi: 

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

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

24 Završno izvješće stručne skupine EU-a 

na visokoj razini za održivo financiranje, 

Financiranje održivog europskog 

gospodarstva, dostupno na adresi: 

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

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

Or. de 

 

Amandman  132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(6) Komisija je u ožujku 2018. objavila 

svoj Akcijski plan o financiranju održivog 

rasta25, kojim se utvrđuje ambiciozna i 

sveobuhvatna strategija održivog 

financiranja. Jedan od ciljeva utvrđenih u 

Akcijskom planu jest preusmjeravanje 

tokova kapitala prema održivim ulaganjima 

u cilju ostvarivanja održivog i uključivog 

rasta. Uspostava jedinstvenog sustava 

klasifikacije održivih djelatnosti najvažnija 

je i najhitnija mjera predviđena u 

Akcijskom planu. Akcijskim planom 

uvažava se da se preusmjeravanje tokova 

kapitala prema održivijim gospodarskim 

djelatnostima mora temeljiti na 

zajedničkom razumijevanju pojma 

„održivo”. Za početak, jasnim smjernicama 

o djelatnostima za koje se može smatrati da 

pridonose okolišnim ciljevima olakšalo bi 

se informiranje ulagača o ulaganjima 

kojima se financiraju okolišno održive 

gospodarske djelatnosti. Dodatne smjernice 

o djelatnostima koje pridonose drugim 

ciljevima održivosti, uključujući socijalne 

ciljeve, mogu se izraditi u kasnijoj fazi. 

(6) Komisija je u ožujku 2018. objavila 

svoj Akcijski plan o financiranju održivog 

rasta25, kojim se utvrđuje ambiciozna i 

sveobuhvatna strategija održivog 

financiranja. Jedan od ciljeva utvrđenih u 

Akcijskom planu jest preusmjeravanje 

tokova kapitala prema održivim ulaganjima 

u cilju ostvarivanja održivog i uključivog 

rasta. Uspostava jedinstvenog sustava 

klasifikacije održivih djelatnosti i 

pokazatelja za utvrđivanje stupnja 

održivosti djelatnosti najvažnije su i 

najhitnije mjere predviđene u Akcijskom 

planu. Akcijskim planom uvažava se da se 

preusmjeravanje tokova kapitala prema 

održivijim gospodarskim djelatnostima 

mora temeljiti na zajedničkom, holističkom 

razumijevanju učinka gospodarskih 

djelatnosti i ulaganja u pogledu 

održivosti. Za početak, jasnim smjernicama 

o djelatnostima za koje se može smatrati da 

pridonose okolišnim ciljevima olakšalo bi 

se informiranje ulagača o ulaganjima 

kojima se financiraju okolišno održive 

gospodarske djelatnosti. Istodobno, 

izrađuju se dodatne smjernice o 

djelatnostima koje pridonose drugim 

ciljevima održivosti, imajući na umu da 

ciljevi održivog razvoja UN-a pokrivaju 

sva tri stupa održivosti: okolišni, socijalni 

i gospodarski/upravljački. To se očituje i u 

zaključcima Europskog vijeća od 

20. lipnja 2017. kojima je potvrđeno 

zalaganje Unije i država članica za 

potpunu, usklađenu, sveobuhvatnu, 

integriranu i učinkovitu provedbu 

Programa održivog razvoja do 2030. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 
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Obrazloženje 

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. 

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

intelinkages 

 

Amandman  133 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(6) Komisija je u ožujku 2018. objavila 

svoj Akcijski plan o financiranju održivog 

rasta25, kojim se utvrđuje ambiciozna i 

sveobuhvatna strategija održivog 

financiranja. Jedan od ciljeva utvrđenih u 

Akcijskom planu jest preusmjeravanje 

tokova kapitala prema održivim ulaganjima 

u cilju ostvarivanja održivog i uključivog 

rasta. Uspostava jedinstvenog sustava 

klasifikacije održivih djelatnosti najvažnija 

je i najhitnija mjera predviđena u 

Akcijskom planu. Akcijskim planom 

uvažava se da se preusmjeravanje tokova 

kapitala prema održivijim gospodarskim 

djelatnostima mora temeljiti na 

zajedničkom razumijevanju pojma 

„održivo”. Za početak, jasnim smjernicama 

o djelatnostima za koje se može smatrati da 

pridonose okolišnim ciljevima olakšalo bi 

se informiranje ulagača o ulaganjima 

kojima se financiraju okolišno održive 

gospodarske djelatnosti. Dodatne smjernice 

o djelatnostima koje pridonose drugim 

ciljevima održivosti, uključujući socijalne 

ciljeve, mogu se izraditi u kasnijoj fazi. 

(6) Komisija je u ožujku 2018. objavila 

svoj Akcijski plan o financiranju održivog 

rasta25, kojim se utvrđuje ambiciozna i 

sveobuhvatna strategija održivog 

financiranja. Jedan od ciljeva utvrđenih u 

Akcijskom planu jest preusmjeravanje 

tokova kapitala prema održivim ulaganjima 

u cilju ostvarivanja održivog i uključivog 

rasta. Uspostava jedinstvenog sustava 

klasifikacije i pokazatelja za utvrđivanje 

održivosti djelatnosti najvažnije su i 

najhitnije mjere predviđene u Akcijskom 

planu. Akcijskim planom uvažava se da se 

preusmjeravanje tokova kapitala prema 

održivijim gospodarskim djelatnostima 

mora temeljiti na zajedničkom, holističkom 

razumijevanju utjecaja gospodarskih 

djelatnosti i ulaganja na okolišnu i 

socijalnu održivost te resursnu 

učinkovitost. Za početak, jasnim 

smjernicama o djelatnostima za koje se 

može smatrati da pridonose okolišnim 

ciljevima olakšalo bi se informiranje 

ulagača o ulaganjima u održive 

gospodarske djelatnosti. Dodatne smjernice 

o djelatnostima koje pridonose drugim 
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ciljevima održivosti, uključujući socijalne 

ciljeve, mogu se izraditi u kasnijoj fazi. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Amandman  134 

Anne Sander 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(6) Komisija je u ožujku 2018. objavila 

svoj Akcijski plan o financiranju održivog 

rasta25, kojim se utvrđuje ambiciozna i 

sveobuhvatna strategija održivog 

financiranja. Jedan od ciljeva utvrđenih u 

Akcijskom planu jest preusmjeravanje 

tokova kapitala prema održivim ulaganjima 

u cilju ostvarivanja održivog i uključivog 

rasta. Uspostava jedinstvenog sustava 

klasifikacije održivih djelatnosti najvažnija 

je i najhitnija mjera predviđena u 

Akcijskom planu. Akcijskim planom 

uvažava se da se preusmjeravanje tokova 

kapitala prema održivijim gospodarskim 

djelatnostima mora temeljiti na 

zajedničkom razumijevanju pojma 

„održivo”. Za početak, jasnim smjernicama 

o djelatnostima za koje se može smatrati da 

pridonose okolišnim ciljevima olakšalo bi 

se informiranje ulagača o ulaganjima 

kojima se financiraju okolišno održive 

gospodarske djelatnosti. Dodatne smjernice 

o djelatnostima koje pridonose drugim 

ciljevima održivosti, uključujući socijalne 

ciljeve, mogu se izraditi u kasnijoj fazi. 

(6) Komisija je u ožujku 2018. objavila 

svoj Akcijski plan o financiranju održivog 

rasta25, kojim se utvrđuje ambiciozna i 

sveobuhvatna strategija održivog 

financiranja. Jedan od ciljeva utvrđenih u 

Akcijskom planu jest preusmjeravanje 

tokova kapitala prema održivim ulaganjima 

u cilju ostvarivanja održivog i uključivog 

rasta. Uspostava jedinstvenog sustava 

klasifikacije i pokazatelja za procjenu 

ugljičnog otiska održivih djelatnosti 

najvažnija je i najhitnija mjera predviđena 

u Akcijskom planu. Akcijskim planom 

uvažava se da se preusmjeravanje tokova 

kapitala prema održivijim gospodarskim 

djelatnostima mora temeljiti na 

zajedničkom razumijevanju pojma 

„održivo”. Za početak, jasnim smjernicama 

o djelatnostima za koje se može smatrati da 

pridonose okolišnim ciljevima olakšalo bi 

se informiranje ulagača o ulaganjima 

kojima se financiraju okolišno održive 

gospodarske djelatnosti. Dodatne smjernice 

o djelatnostima koje pridonose drugim 

ciljevima održivosti, uključujući socijalne 

ciljeve, mogu se izraditi u kasnijoj fazi. 

_________________ _________________ 

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

 

Amandman  135 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(6) Komisija je u ožujku 2018. objavila 

svoj Akcijski plan o financiranju održivog 

rasta25, kojim se utvrđuje ambiciozna i 

sveobuhvatna strategija održivog 

financiranja. Jedan od ciljeva utvrđenih u 

Akcijskom planu jest preusmjeravanje 

tokova kapitala prema održivim ulaganjima 

u cilju ostvarivanja održivog i uključivog 

rasta. Uspostava jedinstvenog sustava 

klasifikacije održivih djelatnosti najvažnija 

je i najhitnija mjera predviđena u 

Akcijskom planu. Akcijskim planom 

uvažava se da se preusmjeravanje tokova 

kapitala prema održivijim gospodarskim 

djelatnostima mora temeljiti na 

zajedničkom razumijevanju pojma 

„održivo”. Za početak, jasnim smjernicama 

o djelatnostima za koje se može smatrati da 

pridonose okolišnim ciljevima olakšalo bi 

se informiranje ulagača o ulaganjima 

kojima se financiraju okolišno održive 

gospodarske djelatnosti. Dodatne smjernice 

o djelatnostima koje pridonose drugim 

ciljevima održivosti, uključujući socijalne 

ciljeve, mogu se izraditi u kasnijoj fazi. 

(6) Komisija je u ožujku 2018. objavila 

svoj Akcijski plan o financiranju održivog 

rasta25, kojim se utvrđuje ambiciozna i 

sveobuhvatna strategija održivog 

financiranja. Jedan od ciljeva utvrđenih u 

Akcijskom planu jest preusmjeravanje 

tokova kapitala prema održivim ulaganjima 

u cilju ostvarivanja održivog i uključivog 

rasta. Uspostava jedinstvenog sustava 

klasifikacije održivih djelatnosti najvažnija 

je i najhitnija mjera predviđena u 

Akcijskom planu. Akcijskim planom 

uvažava se da se preusmjeravanje tokova 

kapitala prema održivijim gospodarskim 

djelatnostima mora temeljiti na 

zajedničkom razumijevanju pojma 

„održivo”. Za početak, jasnim smjernicama 

o djelatnostima za koje se može smatrati da 

pridonose okolišnim ciljevima olakšalo bi 

se informiranje ulagača o ulaganjima 

kojima se financiraju okolišno održive 

gospodarske djelatnosti. Dodatne smjernice 

o djelatnostima koje pridonose drugim 

ciljevima održivosti, uključujući socijalne i 

upravljačke ciljeve, trebali bi se izraditi 

ubrzo u kasnijoj fazi. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Amandman  136 

Paul Tang, Pervenche Berès 



 

AM\1172566HR.docx 11/166 PE632.153v01-00 

 HR 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(6) Komisija je u ožujku 2018. objavila 

svoj Akcijski plan o financiranju održivog 

rasta25, kojim se utvrđuje ambiciozna i 

sveobuhvatna strategija održivog 

financiranja. Jedan od ciljeva utvrđenih u 

Akcijskom planu jest preusmjeravanje 

tokova kapitala prema održivim ulaganjima 

u cilju ostvarivanja održivog i uključivog 

rasta. Uspostava jedinstvenog sustava 

klasifikacije održivih djelatnosti najvažnija 

je i najhitnija mjera predviđena u 

Akcijskom planu. Akcijskim planom 

uvažava se da se preusmjeravanje tokova 

kapitala prema održivijim gospodarskim 

djelatnostima mora temeljiti na 

zajedničkom razumijevanju pojma 

„održivo”. Za početak, jasnim smjernicama 

o djelatnostima za koje se može smatrati da 

pridonose okolišnim ciljevima olakšalo bi 

se informiranje ulagača o ulaganjima 

kojima se financiraju okolišno održive 

gospodarske djelatnosti. Dodatne smjernice 

o djelatnostima koje pridonose drugim 

ciljevima održivosti, uključujući socijalne 

ciljeve, mogu se izraditi u kasnijoj fazi. 

(6) Komisija je u ožujku 2018. objavila 

svoj Akcijski plan o financiranju održivog 

rasta25, kojim se utvrđuje ambiciozna i 

sveobuhvatna strategija održivog 

financiranja. Jedan od ciljeva utvrđenih u 

Akcijskom planu jest preusmjeravanje 

tokova kapitala prema održivim ulaganjima 

u cilju ostvarivanja održivog i uključivog 

rasta. Uspostava jedinstvenog sustava 

klasifikacije održivih djelatnosti najvažnija 

je i najhitnija mjera predviđena u 

Akcijskom planu. Akcijskim planom 

uvažava se da se preusmjeravanje tokova 

kapitala prema održivijim gospodarskim 

djelatnostima mora temeljiti na 

zajedničkom razumijevanju pojma 

„održivo”. Za početak, jasnim smjernicama 

o djelatnostima za koje se može smatrati da 

pridonose okolišnim ciljevima olakšalo bi 

se informiranje ulagača o ulaganjima 

kojima se financiraju okolišno održive 

gospodarske djelatnosti. Dodatne smjernice 

o djelatnostima koje pridonose drugim 

ciljevima održivosti, uključujući socijalne 

ciljeve, trebale bi se izraditi istodobno. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Amandman  137 

Mireille D'Ornano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(6) Komisija je u ožujku 2018. objavila (6) Komisija je u ožujku 2018. objavila 
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svoj Akcijski plan o financiranju održivog 

rasta25, kojim se utvrđuje ambiciozna i 

sveobuhvatna strategija održivog 

financiranja. Jedan od ciljeva utvrđenih u 

Akcijskom planu jest preusmjeravanje 

tokova kapitala prema održivim ulaganjima 

u cilju ostvarivanja održivog i uključivog 

rasta. Uspostava jedinstvenog sustava 

klasifikacije održivih djelatnosti najvažnija 

je i najhitnija mjera predviđena u 

Akcijskom planu. Akcijskim planom 

uvažava se da se preusmjeravanje tokova 

kapitala prema održivijim gospodarskim 

djelatnostima mora temeljiti na 

zajedničkom razumijevanju pojma 

„održivo”. Za početak, jasnim smjernicama 

o djelatnostima za koje se može smatrati da 

pridonose okolišnim ciljevima olakšalo bi 

se informiranje ulagača o ulaganjima 

kojima se financiraju okolišno održive 

gospodarske djelatnosti. Dodatne smjernice 

o djelatnostima koje pridonose drugim 

ciljevima održivosti, uključujući socijalne 

ciljeve, mogu se izraditi u kasnijoj fazi. 

svoj Akcijski plan o financiranju održivog 

rasta25, kojim se utvrđuje strategija 

održivog financiranja. Jedan od ciljeva 

utvrđenih u Akcijskom planu jest 

preusmjeravanje tokova kapitala prema 

održivim ulaganjima u cilju ostvarivanja 

održivog i uključivog rasta. Uspostava 

jedinstvenog sustava klasifikacije održivih 

djelatnosti najvažnija je i najhitnija mjera 

predviđena u Akcijskom planu. Akcijskim 

planom uvažava se da se preusmjeravanje 

tokova kapitala prema održivijim 

gospodarskim djelatnostima mora temeljiti 

na zajedničkom razumijevanju pojma 

„održivo”. Za početak, jasnim smjernicama 

o djelatnostima za koje se može smatrati da 

pridonose okolišnim ciljevima olakšalo bi 

se informiranje ulagača o ulaganjima 

kojima se financiraju okolišno održive 

gospodarske djelatnosti. Dodatne smjernice 

o djelatnostima koje pridonose drugim 

ciljevima održivosti, uključujući socijalne 

ciljeve, mogu se izraditi u kasnijoj fazi. 

_________________ _________________ 

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

Or. fr 

 

Amandman  138 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 7.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (7 a) U izvješću Europskog parlamenta 

o održivom financiranju od 

29. svibnja 2018. utvrđuju se osnovni 

elementi pokazatelja održivosti i 

taksonomija kao poticaj za održiva 

ulaganja. Potrebno je zajamčiti 

dosljednost relevantnog zakonodavstva. 
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Or. en 

 

Amandman  139 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 7.b (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (7 b) Potrebno je naglasiti i zajamčiti 

važnost održavanja ravnoteže među 

okolišnom, socijalnom i upravljačkom 

dimenzijom održivog financiranja i 

ulaganja, čime se potiče ekološki osjetljiv i 

socijalno uključiv održivi rast. 

Or. en 

 

Amandman  140 

Fulvio Martusciello 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 8.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 ( 8a) S obzirom na razmjere izazova, 

potreban je postupan prelazak 

cjelokupnog financijskog sustava i 

gospodarstva na sustav koji može 

funkcionirati na održivoj osnovi. U tu je 

svrhu potrebno uvesti opće održivo 

financiranje te voditi računa o učinku 

održivosti s obzirom na sve financijske 

proizvode i usluge koje su stavljene na 

tržište kao održive. 

Or. en 

 

Amandman  141 

Kay Swinburne 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 8.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (8 a) S obzirom na razmjere izazova, 

koji podrazumijeva potpuni prelazak 

cjelokupnog financijskog sustava i 

gospodarstva na sustav koji može 

funkcionirati na održivoj osnovi, bit će 

potrebno postupno kretanje i brža 

tranzicija. 

Or. en 

 

Amandman  142 

Costas Mavrides 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 8.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (8 a) S obzirom na razmjere izazova 

potrebna je postupna promjena 

cjelokupnog financijskog sustava kako bi 

mogao podržati funkcioniranje 

gospodarstva na održivoj osnovi. 

Or. en 

 

Amandman  143 

Miguel Viegas 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(9) Nuđenje financijskih proizvoda 

kojima se ostvaruju okolišno održivi 

ciljevi učinkovit je način usmjeravanja 

privatnih ulaganja u održive djelatnosti. 

Nacionalnim zahtjevima za stavljanje na 

tržište financijskih proizvoda i 

(9) Rezultati objavljeni na nedavnoj 

24. Konferenciji UN-a o klimatskim 

promjenama u Poljskoj (COP24) 

pokazuju neuspjeh svih tržišnih 

instrumenata koji su dosad provedeni u 

rješavanju krizne situacije u pogledu 
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korporativnih obveznica kao održivih 

ulaganja, a posebno zahtjevima na 

temelju kojih se dotičnim sudionicima na 

tržištu dopušta uporaba nacionalne 

oznake, želi se povećati povjerenje 

ulagača, osigurati vidljivost i riješiti 

problem „zelenog marketinga”. Zeleni 

marketing odnosi se na praksu stjecanja 

nepoštene konkurentske prednosti 

stavljanjem na tržište financijskog 

proizvoda kao okolišno prihvatljivog iako 

zapravo ne ispunjava osnovne okolišne 

standarde. Trenutačno nekoliko država 

članica primjenjuje sustave označivanja. 

Oni se temelje na različitim 

taksonomijama za klasifikaciju okolišno 

održivih gospodarskih djelatnosti. S 

obzirom na političke obveze na temelju 

Pariškog sporazuma i na razini Unije, 

vjerojatno je da će sve više država članica 

uvoditi sustave označivanja ili druge 

zahtjeve za sudionike na tržištu u pogledu 

financijskih proizvoda ili korporativnih 

obveznica koji se stavljaju na tržište kao 

okolišno održivi. Pritom bi države članice 

za potrebe određivanja djelatnosti koje se 

mogu smatrati održivima upotrebljavale 

vlastite nacionalne taksonomije. Ako se 

takvi nacionalni zahtjevi budu temeljili na 

različitim kriterijima za određivanje 

gospodarskih djelatnosti koje se mogu 

smatrati okolišno održivima, to će ulagače 

odvratiti od prekograničnih ulaganja zbog 

problema povezanih s uspoređivanjem 

različitih mogućnosti ulaganja. Osim 

toga, gospodarski subjekti koji žele privući 

ulaganja iz cijele Unije morali bi u svakoj 

državi članici ispuniti različite kriterije 

kako bi se njihove djelatnosti smatrale 

okolišno održivima za potrebe različitih 

oznaka. Zbog nedostatka jedinstvenih 

kriterija povećat će se troškovi i znatno 

destimulirati gospodarski subjekti, što u 

konačnici znači otežani pristup 

prekograničnim tržištima kapitala za 

održiva ulaganja. Očekuje se da će 

prepreke u pristupu prekograničnim 

tržištima kapitala za potrebe prikupljanja 

klimatskih promjena. Stoga je potrebno 

prestati pratiti sve dosad utvrđene 

smjernice u pogledu okolišne politike. 

Hitno se mora provesti usklađen 

regulatorni pristup temeljen na potrebi 

jamčenja javnog vlasništva nad sektorima 

kao što su energetika, bankarstvo i 

prijevoz. Ako se ti uvjeti ne ispune, emisije 

CO2 nikada se neće smanjiti dovoljno za 

ostvarenje ugljične neutralnosti nužne za 

preživljavanje našeg planeta. 
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sredstava za financiranje održivih 

projekata nastaviti rasti. Stoga bi kriterije 

za određivanje gospodarskih djelatnosti 

koje se mogu smatrati okolišno održivima 

trebalo uskladiti na razini Unije kako bi 

se uklonile prepreke funkcioniranju 

unutarnjeg tržišta i smanjilo njihovo 

nastajanje u budućnosti. Tim 

usklađivanjem gospodarskim subjektima 

bit će lakše prikupiti sredstva za 

financiranje zelenih prekograničnih 

djelatnosti jer će se njihove gospodarske 

djelatnosti moći usporediti na temelju 

jedinstvenih kriterija i odabrati kao 

odnosna imovina za okolišno održiva 

ulaganja. Time će se olakšati privlačenje 

prekograničnih ulaganja na području 

Unije. 

Or. pt 

Amandman  144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(9) Nuđenje financijskih proizvoda 

kojima se ostvaruju okolišno održivi ciljevi 

učinkovit je način usmjeravanja privatnih 

ulaganja u održive djelatnosti. Nacionalnim 

zahtjevima za stavljanje na tržište 

financijskih proizvoda i korporativnih 

obveznica kao održivih ulaganja, a 

posebno zahtjevima na temelju kojih se 

dotičnim sudionicima na tržištu dopušta 

uporaba nacionalne oznake, želi se 

povećati povjerenje ulagača, osigurati 

vidljivost i riješiti problem „zelenog 

marketinga”. Zeleni marketing odnosi se 

na praksu stjecanja nepoštene 

konkurentske prednosti stavljanjem na 

tržište financijskog proizvoda kao 

okolišno prihvatljivog iako zapravo ne 

ispunjava osnovne okolišne standarde. 
Trenutačno nekoliko država članica 

(9) Nuđenje financijskih proizvoda 

kojima se ostvaruju okolišno i gospodarski 

održivi ciljevi učinkovit je način 

postupnog usmjeravanja privatnih ulaganja 

u održive djelatnosti. Nacionalnim 

zahtjevima za stavljanje na tržište 

financijskih proizvoda i korporativnih 

obveznica kao održivih ulaganja, a 

posebno zahtjevima na temelju kojih se 

dotičnim sudionicima na tržištu dopušta 

uporaba nacionalne oznake, želi se 

povećati povjerenje ulagača, osigurati 

vidljivost i riješiti problem „zelenog 

marketinga”. Trenutačno nekoliko država 

članica primjenjuje sustave označivanja. 

Oni se temelje na različitim taksonomijama 

za klasifikaciju okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti. Ako se takvi 

nacionalni zahtjevi budu temeljili na 



 

AM\1172566HR.docx 17/166 PE632.153v01-00 

 HR 

primjenjuje sustave označivanja. Oni se 

temelje na različitim taksonomijama za 

klasifikaciju okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti. S obzirom na 

političke obveze na temelju Pariškog 

sporazuma i na razini Unije, vjerojatno je 

da će sve više država članica uvoditi 

sustave označivanja ili druge zahtjeve za 

sudionike na tržištu u pogledu 

financijskih proizvoda ili korporativnih 

obveznica koji se stavljaju na tržište kao 

okolišno održivi. Pritom bi države članice 

za potrebe određivanja djelatnosti koje se 

mogu smatrati održivima upotrebljavale 

vlastite nacionalne taksonomije. Ako se 

takvi nacionalni zahtjevi budu temeljili na 

različitim kriterijima za određivanje 

gospodarskih djelatnosti koje se mogu 

smatrati okolišno održivima, to će ulagače 

odvratiti od prekograničnih ulaganja zbog 

problema povezanih s uspoređivanjem 

različitih mogućnosti ulaganja. Osim toga, 

gospodarski subjekti koji žele privući 

ulaganja iz cijele Unije morali bi u svakoj 

državi članici ispuniti različite kriterije 

kako bi se njihove djelatnosti smatrale 

okolišno održivima za potrebe različitih 

oznaka. Zbog nedostatka jedinstvenih 

kriterija povećat će se troškovi i znatno 

destimulirati gospodarski subjekti, što u 

konačnici znači otežani pristup 

prekograničnim tržištima kapitala za 

održiva ulaganja. Očekuje se da će 

prepreke u pristupu prekograničnim 

tržištima kapitala za potrebe prikupljanja 

sredstava za financiranje održivih projekata 

nastaviti rasti. Stoga bi kriterije za 

određivanje gospodarskih djelatnosti koje 

se mogu smatrati okolišno održivima 

trebalo uskladiti na razini Unije kako bi se 

uklonile prepreke funkcioniranju 

unutarnjeg tržišta i smanjilo njihovo 

nastajanje u budućnosti. Tim 

usklađivanjem gospodarskim subjektima 

bit će lakše prikupiti sredstva za 

financiranje zelenih prekograničnih 

djelatnosti jer će se njihove gospodarske 

djelatnosti moći usporediti na temelju 

različitim kriterijima za određivanje 

gospodarskih djelatnosti koje se mogu 

smatrati okolišno održivima, to će ulagače 

odvratiti od prekograničnih ulaganja zbog 

problema povezanih s uspoređivanjem 

različitih mogućnosti ulaganja. Osim toga, 

gospodarski subjekti koji žele privući 

ulaganja iz cijele Unije morali bi u svakoj 

državi članici ispuniti različite kriterije 

kako bi se njihove djelatnosti smatrale 

okolišno održivima za potrebe različitih 

oznaka. Zbog nedostatka jedinstvenih 

kriterija povećat će se troškovi i znatno 

destimulirati gospodarski subjekti, što u 

konačnici znači otežani pristup 

prekograničnim tržištima kapitala za 

održiva ulaganja. Očekuje se da će 

prepreke u pristupu prekograničnim 

tržištima kapitala za potrebe prikupljanja 

sredstava za financiranje održivih projekata 

nastaviti rasti. Stoga bi kriterije za 

određivanje gospodarskih djelatnosti koje 

se mogu smatrati okolišno i gospodarski 

održivima trebalo postupno uskladiti na 

razini Unije kako bi se uklonile prepreke 

funkcioniranju unutarnjeg tržišta i smanjilo 

njihovo nastajanje u budućnosti. Tim 

usklađivanjem gospodarskim subjektima 

bit će lakše prikupiti sredstva za 

financiranje zelenih prekograničnih 

djelatnosti jer će se njihove gospodarske 

djelatnosti moći usporediti na temelju 

jedinstvenih kriterija i odabrati kao 

odnosna imovina za okolišno održiva 

ulaganja. Time će se olakšati privlačenje 

prekograničnih ulaganja na području Unije. 
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jedinstvenih kriterija i odabrati kao 

odnosna imovina za okolišno održiva 

ulaganja. Time će se olakšati privlačenje 

prekograničnih ulaganja na području Unije. 

Or. en 

 

Amandman  145 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(9) Nuđenje financijskih proizvoda 

kojima se ostvaruju okolišno održivi ciljevi 

učinkovit je način usmjeravanja privatnih 

ulaganja u održive djelatnosti. Nacionalnim 

zahtjevima za stavljanje na tržište 

financijskih proizvoda i korporativnih 

obveznica kao održivih ulaganja, a 

posebno zahtjevima na temelju kojih se 

dotičnim sudionicima na tržištu dopušta 

uporaba nacionalne oznake, želi se 

povećati povjerenje ulagača, osigurati 

vidljivost i riješiti problem „zelenog 

marketinga”. Zeleni marketing odnosi se 

na praksu stjecanja nepoštene 

konkurentske prednosti stavljanjem na 

tržište financijskog proizvoda kao okolišno 

prihvatljivog iako zapravo ne ispunjava 

osnovne okolišne standarde. Trenutačno 

nekoliko država članica primjenjuje 

sustave označivanja. Oni se temelje na 

različitim taksonomijama za klasifikaciju 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti. 

S obzirom na političke obveze na temelju 

Pariškog sporazuma i na razini Unije, 

vjerojatno je da će sve više država članica 

uvoditi sustave označivanja ili druge 

zahtjeve za sudionike na tržištu u pogledu 

financijskih proizvoda ili korporativnih 

obveznica koji se stavljaju na tržište kao 

okolišno održivi. Pritom bi države članice 

za potrebe određivanja djelatnosti koje se 

(9) Nuđenje financijskih proizvoda i 

usluga kojima se ostvaruju okolišno 

održivi ciljevi učinkovit je način 

usmjeravanja i postupnog prelaska 

privatnih ulaganja u održive djelatnosti. 

Nacionalnim zahtjevima za stavljanje na 

tržište financijskih proizvoda i 

korporativnih obveznica kao održivih 

ulaganja, a posebno zahtjevima na temelju 

kojih se dotičnim sudionicima na tržištu 

dopušta uporaba nacionalne oznake, želi se 

povećati povjerenje ulagača, osigurati 

vidljivost i riješiti problem „zelenog 

marketinga”. Zeleni marketing odnosi se 

na praksu stjecanja nepoštene 

konkurentske prednosti stavljanjem na 

tržište financijskog proizvoda kao okolišno 

prihvatljivog iako zapravo ne ispunjava 

osnovne okolišne standarde. Trenutačno 

nekoliko država članica primjenjuje 

sustave označivanja. Oni se temelje na 

različitim taksonomijama za klasifikaciju 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti. 

S obzirom na političke obveze na temelju 

Pariškog sporazuma i na razini Unije, 

vjerojatno je da će sve više država članica 

uvoditi sustave označivanja ili druge 

zahtjeve za sudionike na tržištu u pogledu 

financijskih proizvoda ili korporativnih 

obveznica koji se stavljaju na tržište kao 

okolišno održivi. Pritom bi države članice 
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mogu smatrati održivima upotrebljavale 

vlastite nacionalne taksonomije. Ako se 

takvi nacionalni zahtjevi budu temeljili na 

različitim kriterijima za određivanje 

gospodarskih djelatnosti koje se mogu 

smatrati okolišno održivima, to će ulagače 

odvratiti od prekograničnih ulaganja zbog 

problema povezanih s uspoređivanjem 

različitih mogućnosti ulaganja. Osim toga, 

gospodarski subjekti koji žele privući 

ulaganja iz cijele Unije morali bi u svakoj 

državi članici ispuniti različite kriterije 

kako bi se njihove djelatnosti smatrale 

okolišno održivima za potrebe različitih 

oznaka. Zbog nedostatka jedinstvenih 

kriterija povećat će se troškovi i znatno 

destimulirati gospodarski subjekti, što u 

konačnici znači otežani pristup 

prekograničnim tržištima kapitala za 

održiva ulaganja. Očekuje se da će 

prepreke u pristupu prekograničnim 

tržištima kapitala za potrebe prikupljanja 

sredstava za financiranje održivih projekata 

nastaviti rasti. Stoga bi kriterije za 

određivanje gospodarskih djelatnosti koje 

se mogu smatrati okolišno održivima 

trebalo uskladiti na razini Unije kako bi se 

uklonile prepreke funkcioniranju 

unutarnjeg tržišta i smanjilo njihovo 

nastajanje u budućnosti. Tim 

usklađivanjem gospodarskim subjektima 

bit će lakše prikupiti sredstva za 

financiranje zelenih prekograničnih 

djelatnosti jer će se njihove gospodarske 

djelatnosti moći usporediti na temelju 

jedinstvenih kriterija i odabrati kao 

odnosna imovina za okolišno održiva 

ulaganja. Time će se olakšati privlačenje 

prekograničnih ulaganja na području Unije. 

za potrebe određivanja djelatnosti koje se 

mogu smatrati održivima upotrebljavale 

vlastite nacionalne taksonomije. Ako se 

takvi nacionalni zahtjevi budu temeljili na 

različitim kriterijima za određivanje 

gospodarskih djelatnosti koje se mogu 

smatrati okolišno održivima, to će ulagače 

odvratiti od prekograničnih ulaganja zbog 

problema povezanih s uspoređivanjem 

različitih mogućnosti ulaganja. Osim toga, 

gospodarski subjekti koji žele privući 

ulaganja iz cijele Unije morali bi u svakoj 

državi članici ispuniti različite kriterije 

kako bi se njihove djelatnosti smatrale 

okolišno održivima za potrebe različitih 

oznaka. Zbog nedostatka jedinstvenih 

kriterija povećat će se troškovi i znatno 

destimulirati gospodarski subjekti, što u 

konačnici znači otežani pristup 

prekograničnim tržištima kapitala za 

održiva ulaganja. Očekuje se da će 

prepreke u pristupu prekograničnim 

tržištima kapitala za potrebe prikupljanja 

sredstava za financiranje održivih projekata 

nastaviti rasti. Stoga bi kriterije za 

određivanje gospodarskih djelatnosti koje 

se mogu smatrati okolišno održivima 

trebalo uskladiti na razini Unije kako bi se 

uklonile prepreke funkcioniranju 

unutarnjeg tržišta i smanjilo njihovo 

nastajanje u budućnosti. Tim 

usklađivanjem gospodarskim subjektima 

bit će lakše prikupiti sredstva za 

financiranje zelenih prekograničnih 

djelatnosti jer će se njihove gospodarske 

djelatnosti moći usporediti na temelju 

jedinstvenih kriterija i odabrati kao 

odnosna imovina za okolišno održiva 

ulaganja. Time će se olakšati privlačenje 

prekograničnih ulaganja na području Unije. 

Or. en 

 

Amandman  146 

Mireille D'Ornano 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(9) Nuđenje financijskih proizvoda 

kojima se ostvaruju okolišno održivi ciljevi 

učinkovit je način usmjeravanja privatnih 

ulaganja u održive djelatnosti. Nacionalnim 

zahtjevima za stavljanje na tržište 

financijskih proizvoda i korporativnih 

obveznica kao održivih ulaganja, a 

posebno zahtjevima na temelju kojih se 

dotičnim sudionicima na tržištu dopušta 

uporaba nacionalne oznake, želi se 

povećati povjerenje ulagača, osigurati 

vidljivost i riješiti problem „zelenog 

marketinga”. Zeleni marketing odnosi se 

na praksu stjecanja nepoštene 

konkurentske prednosti stavljanjem na 

tržište financijskog proizvoda kao okolišno 

prihvatljivog iako zapravo ne ispunjava 

osnovne okolišne standarde. Trenutačno 

nekoliko država članica primjenjuje 

sustave označivanja. Oni se temelje na 

različitim taksonomijama za klasifikaciju 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti. 

S obzirom na političke obveze na temelju 

Pariškog sporazuma i na razini Unije, 

vjerojatno je da će sve više država članica 

uvoditi sustave označivanja ili druge 

zahtjeve za sudionike na tržištu u pogledu 

financijskih proizvoda ili korporativnih 

obveznica koji se stavljaju na tržište kao 

okolišno održivi. Pritom bi države članice 

za potrebe određivanja djelatnosti koje se 

mogu smatrati održivima upotrebljavale 

vlastite nacionalne taksonomije. Ako se 

takvi nacionalni zahtjevi budu temeljili na 

različitim kriterijima za određivanje 

gospodarskih djelatnosti koje se mogu 

smatrati okolišno održivima, to će ulagače 

odvratiti od prekograničnih ulaganja zbog 

problema povezanih s uspoređivanjem 

različitih mogućnosti ulaganja. Osim toga, 

gospodarski subjekti koji žele privući 

ulaganja iz cijele Unije morali bi u svakoj 

državi članici ispuniti različite kriterije 

(9) Nuđenje financijskih proizvoda 

kojima se ostvaruju okolišno održivi ciljevi 

učinkovit je način usmjeravanja privatnih 

ulaganja u održive djelatnosti. Nacionalnim 

zahtjevima za stavljanje na tržište 

financijskih proizvoda i korporativnih 

obveznica kao održivih ulaganja, a 

posebno zahtjevima na temelju kojih se 

dotičnim sudionicima na tržištu dopušta 

uporaba nacionalne oznake, želi se 

povećati povjerenje ulagača, osigurati 

vidljivost i riješiti problem „zelenog 

marketinga”. Zeleni marketing odnosi se 

na praksu stjecanja nepoštene 

konkurentske prednosti stavljanjem na 

tržište financijskog proizvoda kao okolišno 

prihvatljivog iako zapravo ne ispunjava 

osnovne okolišne standarde. Trenutačno 

nekoliko država članica primjenjuje 

sustave označivanja. Oni se temelje na 

različitim taksonomijama za klasifikaciju 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti. 

S obzirom na političke obveze na temelju 

Pariškog sporazuma i na razini Unije, 

moguće je da će sve više država članica 

uvoditi sustave označivanja ili druge 

zahtjeve za sudionike na tržištu u pogledu 

financijskih proizvoda ili korporativnih 

obveznica koji se stavljaju na tržište kao 

okolišno održivi. Pritom bi države članice 

za potrebe određivanja djelatnosti koje se 

mogu smatrati održivima upotrebljavale 

vlastite nacionalne taksonomije. Ako se 

takvi nacionalni zahtjevi budu temeljili na 

različitim kriterijima za određivanje 

gospodarskih djelatnosti koje se mogu 

smatrati okolišno održivima, to će ulagače 

odvratiti od prekograničnih ulaganja zbog 

problema povezanih s uspoređivanjem 

različitih mogućnosti ulaganja. Osim toga, 

gospodarski subjekti koji žele privući 

ulaganja iz cijele Unije morali bi u svakoj 

državi članici ispuniti različite kriterije 
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kako bi se njihove djelatnosti smatrale 

okolišno održivima za potrebe različitih 

oznaka. Zbog nedostatka jedinstvenih 

kriterija povećat će se troškovi i znatno 

destimulirati gospodarski subjekti, što u 

konačnici znači otežani pristup 

prekograničnim tržištima kapitala za 

održiva ulaganja. Očekuje se da će 

prepreke u pristupu prekograničnim 

tržištima kapitala za potrebe prikupljanja 

sredstava za financiranje održivih projekata 

nastaviti rasti. Stoga bi kriterije za 

određivanje gospodarskih djelatnosti koje 

se mogu smatrati okolišno održivima 

trebalo uskladiti na razini Unije kako bi se 

uklonile prepreke funkcioniranju 

unutarnjeg tržišta i smanjilo njihovo 

nastajanje u budućnosti. Tim 

usklađivanjem gospodarskim subjektima 

bit će lakše prikupiti sredstva za 

financiranje zelenih prekograničnih 

djelatnosti jer će se njihove gospodarske 

djelatnosti moći usporediti na temelju 

jedinstvenih kriterija i odabrati kao 

odnosna imovina za okolišno održiva 

ulaganja. Time će se olakšati privlačenje 

prekograničnih ulaganja na području Unije. 

kako bi se njihove djelatnosti smatrale 

okolišno održivima za potrebe različitih 

oznaka. Zbog nedostatka jedinstvenih 

kriterija povećat će se troškovi i znatno 

destimulirati gospodarski subjekti, što u 

konačnici znači otežani pristup 

prekograničnim tržištima kapitala za 

održiva ulaganja. Očekuje se da će 

prepreke u pristupu prekograničnim 

tržištima kapitala za potrebe prikupljanja 

sredstava za financiranje održivih projekata 

nastaviti rasti. Stoga bi jedno od 

predloženih rješenja za određivanje 

gospodarskih djelatnosti koje se mogu 

smatrati okolišno održivima bilo 

usklađivanje kriterija na razini Unije kako 

bi se uklonile prepreke funkcioniranju 

unutarnjeg tržišta i smanjilo njihovo 

nastajanje u budućnosti. Tim 

usklađivanjem gospodarskim subjektima 

bit će lakše prikupiti sredstva za 

financiranje zelenih prekograničnih 

djelatnosti jer će se njihove gospodarske 

djelatnosti moći usporediti na temelju 

jedinstvenih kriterija i odabrati kao 

odnosna imovina za okolišno održiva 

ulaganja. Time će se olakšati privlačenje 

prekograničnih ulaganja na području Unije. 

Or. fr 

 

Amandman  147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(9) Nuđenje financijskih proizvoda 

kojima se ostvaruju okolišno održivi ciljevi 

učinkovit je način usmjeravanja privatnih 

ulaganja u održive djelatnosti. Nacionalnim 

zahtjevima za stavljanje na tržište 

financijskih proizvoda i korporativnih 

obveznica kao održivih ulaganja, a 

(9) Nuđenje financijskih proizvoda koji 

su stavljeni na tržište kao održivi i kojima 

se ostvaruju okolišno održivi ciljevi 

učinkovit je način usmjeravanja privatnih 

ulaganja u održive djelatnosti. Nacionalnim 

zahtjevima za stavljanje na tržište 

financijskih proizvoda i korporativnih 
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posebno zahtjevima na temelju kojih se 

dotičnim sudionicima na tržištu dopušta 

uporaba nacionalne oznake, želi se 

povećati povjerenje ulagača, osigurati 

vidljivost i riješiti problem „zelenog 

marketinga”. Zeleni marketing odnosi se 

na praksu stjecanja nepoštene 

konkurentske prednosti stavljanjem na 

tržište financijskog proizvoda kao okolišno 

prihvatljivog iako zapravo ne ispunjava 

osnovne okolišne standarde. Trenutačno 

nekoliko država članica primjenjuje 

sustave označivanja. Oni se temelje na 

različitim taksonomijama za klasifikaciju 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti. 

S obzirom na političke obveze na temelju 

Pariškog sporazuma i na razini Unije, 

vjerojatno je da će sve više država članica 

uvoditi sustave označivanja ili druge 

zahtjeve za sudionike na tržištu u pogledu 

financijskih proizvoda ili korporativnih 

obveznica koji se stavljaju na tržište kao 

okolišno održivi. Pritom bi države članice 

za potrebe određivanja djelatnosti koje se 

mogu smatrati održivima upotrebljavale 

vlastite nacionalne taksonomije. Ako se 

takvi nacionalni zahtjevi budu temeljili na 

različitim kriterijima za određivanje 

gospodarskih djelatnosti koje se mogu 

smatrati okolišno održivima, to će ulagače 

odvratiti od prekograničnih ulaganja zbog 

problema povezanih s uspoređivanjem 

različitih mogućnosti ulaganja. Osim toga, 

gospodarski subjekti koji žele privući 

ulaganja iz cijele Unije morali bi u svakoj 

državi članici ispuniti različite kriterije 

kako bi se njihove djelatnosti smatrale 

okolišno održivima za potrebe različitih 

oznaka. Zbog nedostatka jedinstvenih 

kriterija povećat će se troškovi i znatno 

destimulirati gospodarski subjekti, što u 

konačnici znači otežani pristup 

prekograničnim tržištima kapitala za 

održiva ulaganja. Očekuje se da će 

prepreke u pristupu prekograničnim 

tržištima kapitala za potrebe prikupljanja 

sredstava za financiranje održivih projekata 

nastaviti rasti. Stoga bi kriterije za 

obveznica kao održivih ulaganja, a 

posebno zahtjevima na temelju kojih se 

dotičnim sudionicima na tržištu dopušta 

uporaba nacionalne oznake, želi se 

povećati povjerenje ulagača, osigurati 

vidljivost i riješiti problem „zelenog 

marketinga”. Zeleni marketing odnosi se 

na praksu stjecanja nepoštene 

konkurentske prednosti stavljanjem na 

tržište financijskog proizvoda kao okolišno 

prihvatljivog iako zapravo ne ispunjava 

osnovne okolišne standarde. Trenutačno 

nekoliko država članica primjenjuje 

sustave označivanja. Oni se temelje na 

različitim taksonomijama za klasifikaciju 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti. 

S obzirom na političke obveze na temelju 

Pariškog sporazuma i na razini Unije, 

vjerojatno je da će sve više država članica 

uvoditi sustave označivanja ili druge 

zahtjeve za sudionike na tržištu u pogledu 

financijskih proizvoda ili korporativnih 

obveznica koji se stavljaju na tržište kao 

okolišno održivi. Pritom bi države članice 

za potrebe određivanja djelatnosti koje se 

mogu smatrati održivima upotrebljavale 

vlastite nacionalne taksonomije. Ako se 

takvi nacionalni zahtjevi budu temeljili na 

različitim kriterijima za određivanje 

gospodarskih djelatnosti koje se mogu 

smatrati okolišno održivima, to će ulagače 

odvratiti od prekograničnih ulaganja zbog 

problema povezanih s uspoređivanjem 

različitih mogućnosti ulaganja. Osim toga, 

gospodarski subjekti koji žele privući 

ulaganja iz cijele Unije morali bi u svakoj 

državi članici ispuniti različite kriterije 

kako bi se njihove djelatnosti smatrale 

okolišno održivima za potrebe različitih 

oznaka. Zbog nedostatka jedinstvenih 

kriterija povećat će se troškovi i znatno 

destimulirati gospodarski subjekti, što u 

konačnici znači otežani pristup 

prekograničnim tržištima kapitala za 

održiva ulaganja. Očekuje se da će 

prepreke u pristupu prekograničnim 

tržištima kapitala za potrebe prikupljanja 

sredstava za financiranje održivih projekata 
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određivanje gospodarskih djelatnosti koje 

se mogu smatrati okolišno održivima 

trebalo uskladiti na razini Unije kako bi se 

uklonile prepreke funkcioniranju 

unutarnjeg tržišta i smanjilo njihovo 

nastajanje u budućnosti. Tim 

usklađivanjem gospodarskim subjektima 

bit će lakše prikupiti sredstva za 

financiranje zelenih prekograničnih 

djelatnosti jer će se njihove gospodarske 

djelatnosti moći usporediti na temelju 

jedinstvenih kriterija i odabrati kao 

odnosna imovina za okolišno održiva 

ulaganja. Time će se olakšati privlačenje 

prekograničnih ulaganja na području Unije. 

nastaviti rasti. Stoga bi kriterije za 

određivanje gospodarskih djelatnosti koje 

se mogu smatrati okolišno održivima 

trebalo uskladiti na razini Unije kako bi se 

uklonile prepreke funkcioniranju 

unutarnjeg tržišta i smanjilo njihovo 

nastajanje u budućnosti. Tim 

usklađivanjem gospodarskim subjektima 

bit će lakše prikupiti sredstva za 

financiranje zelenih prekograničnih 

djelatnosti jer će se njihove gospodarske 

djelatnosti moći usporediti na temelju 

jedinstvenih kriterija i odabrati kao 

odnosna imovina za okolišno održiva 

ulaganja. Time će se olakšati privlačenje 

prekograničnih ulaganja na području Unije. 

Or. en 

 

Amandman  148 

Pavel Poc 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (9 a) Okvir taksonomije za ulaganje u 

održiva ulaganja ponajprije bi trebao 

služiti za olakšavanje ulaganja te vrste i 

ne bi trebao biti alat za prisilnu 

preraspodjelu ulaganja iz drugih 

projekata. Okvir taksonomije za ulaganje 

u održiva ulaganja ne bi trebao bitno 

utjecati na dostupnost/troškove drugih 

oblika financiranja. Potrebno je 

razmotriti učinke koje „održivi” 

instrumenti mogu imati na „neodržive” 

koji su prije ostvareni. Također je važno 

naglasiti da bi se ova Uredba trebala 

primjenjivati samo na nova ulaganja kako 

bi se izbjegao retroaktivni utjecaj. 

Or. en 
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Obrazloženje 

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. 

 

Amandman  149 

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

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (9 a) Usto, prema potrebi, označivanjem 

financijskih proizvoda ili korporativnih 

obveznica kao štetnih za okoliš na temelju 

jedinstvenih kriterija omogućio bi se 

pristup dodatnim informacijama o tržištu 

u pogledu gospodarskih djelatnosti koje 

znatno štete okolišnim ciljevima te bi se 

financijskom tržištu omogućilo da 

postupno usmjeri privatna ulaganja 

prema okolišno neutralnim gospodarskim 

djelatnostima, bez oznake, ili okolišno 

održivim gospodarskim djelatnostima. 

Također bi se Uniji i državama članicama 

omogućilo da prestanu davati javnu 

financijsku potporu ulaganjima koja 

znatno štete okolišnim ciljevima. 

Or. en 

 

Amandman  150 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9.a (nova) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (9 a) Kako bi Unija ispunila svoje 

okolišne i klimatske obveze, potrebno je 

pokrenuti privatna ulaganja. Za to su 

potrebni dugoročno planiranje te 

regulatorna stabilnost i predvidivost za 

ulagače. Radi jamčenja usklađenog 

okvira politika za održiva ulaganja, važno 

je da odredbe ove Uredbe budu temeljene 

na postojećem zakonodavstvu Unije. 

Or. en 

 

Amandman  151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (9 a) Za ispunjavanje okolišnih i 

klimatskih obveza Unije potrebna su 

privatna ulaganja. Kako bi se pokrenula 

privatna ulaganja, potrebno je zajamčiti 

usklađen okvir politika za održiva 

ulaganja. Za to su potrebne dugoročna 

regulatorna stabilnost i predvidivost za 

ulagače. Dakle, važno je da se odredbe 

ove Uredbe temelje na postojećem 

zakonodavstvu Unije. 

Or. en 

 

Amandman  152 

Fulvio Martusciello 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 10. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(10) Osim toga, ako sudionici na tržištu (10) Osim toga, ako sudionici na tržištu 



 

PE632.153v01-00 26/166 AM\1172566HR.docx 

HR 

ulagačima ne objasne kako će djelatnosti 

u koje ulažu pridonijeti okolišnim 

ciljevima ili ako u svojem objašnjenju 

različito tumače pojam „održive” 

gospodarske djelatnosti, ulagači će 

provjeru i usporedbu tih različitih 

financijskih proizvoda doživjeti kao 

nerazmjerno opterećenje. Pokazalo se da to 

ulagače odvraća od ulaganja u zelene 

financijske proizvode. Nadalje, nedostatak 

povjerenja ulagača ima znatne štetne 

učinke na tržište za održiva ulaganja. Osim 

toga, pokazalo se da nacionalni propisi i 

tržišne inicijative poduzete za rješavanje 

tog problema unutar nacionalnih granica 

dovode do rascjepkanosti unutarnjeg 

tržišta. Ako sudionici na financijskim 

tržištima objave na koji način financijski 

proizvodi za koje tvrde da su okolišno 

prihvatljivi ispunjavaju okolišne ciljeve i 

ako za potrebe te objave koriste zajedničke 

kriterije za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti koji se 

primjenjuju u cijeloj Uniji, ulagači će moći 

lakše usporediti mogućnosti okolišno 

prihvatljivih prekograničnih ulaganja. 

Ulagači će ulagati u zelene financijske 

proizvode diljem Unije s većim 

povjerenjem, čime će se poboljšati 

funkcioniranje unutarnjeg tržišta. 

ne objave kako će djelatnosti u koje ulažu 

pridonijeti okolišnim ciljevima ili ako u 

svojem objašnjenju upotrijebe različite 

metrike i kriterije za utvrđivanje definicije 

„održive” gospodarske djelatnosti, ulagači 

će provjeru i usporedbu tih različitih 

financijskih proizvoda doživjeti kao 

nerazmjerno opterećenje. Pokazalo se da to 

ulagače odvraća od ulaganja u održive 

financijske proizvode. Nadalje, nedostatak 

povjerenja ulagača ima znatne štetne 

učinke na tržište za održiva ulaganja. Osim 

toga, pokazalo se da nacionalni propisi i 

tržišne inicijative poduzete za rješavanje 

tog problema unutar nacionalnih granica 

dovode do rascjepkanosti unutarnjeg 

tržišta. Ako sudionici na financijskim 

tržištima objave na koji način financijski 

proizvodi za koje tvrde da su okolišno 

prihvatljivi ispunjavaju okolišne ciljeve i 

ako za potrebe te objave koriste zajedničke 

kriterije za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti koji se 

primjenjuju u cijeloj Uniji, ulagači će moći 

lakše usporediti učinak mogućnosti 

prekograničnih ulaganja na okoliš. Ulagači 

će ulagati u zelene financijske proizvode 

diljem Unije s većim povjerenjem, čime će 

se poboljšati funkcioniranje unutarnjeg 

tržišta. 

Or. en 

 

Amandman  153 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 10. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(10) Osim toga, ako sudionici na tržištu 

ulagačima ne objasne kako će djelatnosti 

u koje ulažu pridonijeti okolišnim 

ciljevima ili ako u svojem objašnjenju 

različito tumače pojam „održive” 

(10) Osim toga, ako sudionici na tržištu 

ne objave kako će djelatnosti u koje ulažu 

pridonijeti okolišnim ciljevima ili ako u 

svojem objašnjenju upotrijebe različite 

metrike i kriterije za utvrđivanje definicije 
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gospodarske djelatnosti, ulagači će 

provjeru i usporedbu tih različitih 

financijskih proizvoda doživjeti kao 

nerazmjerno opterećenje. Pokazalo se da to 

ulagače odvraća od ulaganja u zelene 

financijske proizvode. Nadalje, nedostatak 

povjerenja ulagača ima znatne štetne 

učinke na tržište za održiva ulaganja. Osim 

toga, pokazalo se da nacionalni propisi i 

tržišne inicijative poduzete za rješavanje 

tog problema unutar nacionalnih granica 

dovode do rascjepkanosti unutarnjeg 

tržišta. Ako sudionici na financijskim 

tržištima objave na koji način financijski 

proizvodi za koje tvrde da su okolišno 

prihvatljivi ispunjavaju okolišne ciljeve i 

ako za potrebe te objave koriste zajedničke 

kriterije za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti koji se 

primjenjuju u cijeloj Uniji, ulagači će moći 

lakše usporediti mogućnosti okolišno 

prihvatljivih prekograničnih ulaganja. 

Ulagači će ulagati u zelene financijske 

proizvode diljem Unije s većim 

povjerenjem, čime će se poboljšati 

funkcioniranje unutarnjeg tržišta. 

„održive” gospodarske djelatnosti, ulagači 

će provjeru i usporedbu tih različitih 

financijskih proizvoda doživjeti kao 

nerazmjerno opterećenje. Pokazalo se da to 

ulagače odvraća od ulaganja u održive 

financijske proizvode. Nadalje, nedostatak 

povjerenja ulagača ima znatne štetne 

učinke na tržište za održiva ulaganja. Osim 

toga, pokazalo se da nacionalni propisi i 

tržišne inicijative poduzete za rješavanje 

tog problema unutar nacionalnih granica 

dovode do rascjepkanosti unutarnjeg 

tržišta. Ako sudionici na financijskim 

tržištima objave na koji način financijski 

proizvodi za koje tvrde da su okolišno 

prihvatljivi ispunjavaju okolišne ciljeve i 

ako za potrebe te objave koriste zajedničke 

kriterije za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti koji se 

primjenjuju u cijeloj Uniji, ulagači će moći 

lakše usporediti mogućnosti okolišno 

prihvatljivih prekograničnih ulaganja. 

Ulagači će ulagati u zelene financijske 

proizvode diljem Unije s većim 

povjerenjem, čime će se poboljšati 

funkcioniranje unutarnjeg tržišta. 

Or. en 

 

Amandman  154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 10. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(10) Osim toga, ako sudionici na tržištu 

ulagačima ne objasne kako će djelatnosti u 

koje ulažu pridonijeti okolišnim ciljevima 

ili ako u svojem objašnjenju različito 

tumače pojam „održive” gospodarske 

djelatnosti, ulagači će provjeru i usporedbu 

tih različitih financijskih proizvoda 

doživjeti kao nerazmjerno opterećenje. 

Pokazalo se da to ulagače odvraća od 

(10) Osim toga, ako sudionici na tržištu 

ulagačima ne objasne kako će djelatnosti u 

koje ulažu pridonijeti okolišnim ciljevima 

ili ako u svojem objašnjenju različito 

tumače pojam „održive” gospodarske 

djelatnosti, ulagači će provjeru i usporedbu 

tih različitih financijskih proizvoda 

doživjeti kao nerazmjerno opterećenje. 

Pokazalo se da to ulagače odvraća od 
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ulaganja u zelene financijske proizvode. 

Nadalje, nedostatak povjerenja ulagača ima 

znatne štetne učinke na tržište za održiva 

ulaganja. Osim toga, pokazalo se da 

nacionalni propisi i tržišne inicijative 

poduzete za rješavanje tog problema unutar 

nacionalnih granica dovode do 

rascjepkanosti unutarnjeg tržišta. Ako 

sudionici na financijskim tržištima objave 

na koji način financijski proizvodi za koje 

tvrde da su okolišno prihvatljivi 

ispunjavaju okolišne ciljeve i ako za 

potrebe te objave koriste zajedničke 

kriterije za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti koji se 

primjenjuju u cijeloj Uniji, ulagači će moći 

lakše usporediti mogućnosti okolišno 

prihvatljivih prekograničnih ulaganja. 

Ulagači će ulagati u zelene financijske 

proizvode diljem Unije s većim 

povjerenjem, čime će se poboljšati 

funkcioniranje unutarnjeg tržišta. 

ulaganja u zelene financijske proizvode. 

Nadalje, nedostatak povjerenja ulagača ima 

znatne štetne učinke na tržište za održiva 

ulaganja. Osim toga, pokazalo se da 

nacionalni propisi i tržišne inicijative 

poduzete za rješavanje tog problema unutar 

nacionalnih granica dovode do 

rascjepkanosti unutarnjeg tržišta. Ako 

sudionici na financijskim tržištima objave 

na koji način financijski proizvodi za koje 

tvrde da su okolišno prihvatljivi 

ispunjavaju okolišne ciljeve i ako za 

potrebe te objave koriste zajedničke 

kriterije za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti koji se 

primjenjuju u cijeloj Uniji, ulagači će moći 

lakše usporediti mogućnosti okolišno 

prihvatljivih prekograničnih ulaganja i 

potaknut će se poduzeća u koja se ulaže 

da svoje poslovne modele učine 

održivijima. Ulagači će ulagati u zelene 

financijske proizvode diljem Unije s većim 

povjerenjem, čime će se poboljšati 

funkcioniranje unutarnjeg tržišta. 

Or. en 

 

Amandman  155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 10. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(10) Osim toga, ako sudionici na tržištu 

ulagačima ne objasne kako će djelatnosti u 

koje ulažu pridonijeti okolišnim ciljevima 

ili ako u svojem objašnjenju različito 

tumače pojam „održive” gospodarske 

djelatnosti, ulagači će provjeru i usporedbu 

tih različitih financijskih proizvoda 

doživjeti kao nerazmjerno opterećenje. 

Pokazalo se da to ulagače odvraća od 

ulaganja u zelene financijske proizvode. 

Nadalje, nedostatak povjerenja ulagača ima 

(10) Osim toga, ako sudionici na tržištu 

ulagačima ne objasne kako će djelatnosti u 

koje ulažu pridonijeti okolišnim ciljevima 

ili ako u svojem objašnjenju različito 

tumače pojam „održive” gospodarske 

djelatnosti, ulagači će provjeru i usporedbu 

tih različitih financijskih proizvoda 

doživjeti kao nerazmjerno opterećenje. 

Pokazalo se da to ulagače odvraća od 

ulaganja u održive financijske proizvode. 

Nadalje, nedostatak povjerenja ulagača ima 
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znatne štetne učinke na tržište za održiva 

ulaganja. Osim toga, pokazalo se da 

nacionalni propisi i tržišne inicijative 

poduzete za rješavanje tog problema unutar 

nacionalnih granica dovode do 

rascjepkanosti unutarnjeg tržišta. Ako 

sudionici na financijskim tržištima objave 

na koji način financijski proizvodi za koje 

tvrde da su okolišno prihvatljivi 

ispunjavaju okolišne ciljeve i ako za 

potrebe te objave koriste zajedničke 

kriterije za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti koji se 

primjenjuju u cijeloj Uniji, ulagači će moći 

lakše usporediti mogućnosti okolišno 

prihvatljivih prekograničnih ulaganja. 

Ulagači će ulagati u zelene financijske 

proizvode diljem Unije s većim 

povjerenjem, čime će se poboljšati 

funkcioniranje unutarnjeg tržišta. 

znatne štetne učinke na tržište za održiva 

ulaganja. Osim toga, pokazalo se da 

nacionalni propisi i tržišne inicijative 

poduzete za rješavanje tog problema unutar 

nacionalnih granica dovode do 

rascjepkanosti unutarnjeg tržišta. Ako 

sudionici na financijskim tržištima objave 

na koji način financijski proizvodi za koje 

tvrde da su okolišno prihvatljivi 

ispunjavaju okolišne ciljeve i ako za 

potrebe te objave koriste zajedničke 

kriterije za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti koji se 

primjenjuju u cijeloj Uniji, ulagači će moći 

lakše usporediti mogućnosti okolišno 

prihvatljivih prekograničnih ulaganja. 

Ulagači će ulagati u održive financijske 

proizvode diljem Unije s većim 

povjerenjem, čime će se poboljšati 

funkcioniranje unutarnjeg tržišta. 

Or. en 

 

Amandman  156 

Mireille D'Ornano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 10. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(10) Osim toga, ako sudionici na tržištu 

ulagačima ne objasne kako će djelatnosti u 

koje ulažu pridonijeti okolišnim ciljevima 

ili ako u svojem objašnjenju različito 

tumače pojam „održive” gospodarske 

djelatnosti, ulagači će provjeru i usporedbu 

tih različitih financijskih proizvoda 

doživjeti kao nerazmjerno opterećenje. 

Pokazalo se da to ulagače odvraća od 

ulaganja u zelene financijske proizvode. 

Nadalje, nedostatak povjerenja ulagača ima 

znatne štetne učinke na tržište za održiva 

ulaganja. Osim toga, pokazalo se da 

nacionalni propisi i tržišne inicijative 

poduzete za rješavanje tog problema unutar 

(10) Osim toga, ako sudionici na tržištu 

ulagačima ne objasne kako će djelatnosti u 

koje ulažu pridonijeti okolišnim ciljevima 

ili ako u svojem objašnjenju različito 

tumače pojam „održive” gospodarske 

djelatnosti, ulagači će provjeru i usporedbu 

tih različitih financijskih proizvoda 

doživjeti kao nerazmjerno opterećenje. 

Pokazalo se da to ulagače odvraća od 

ulaganja u zelene financijske proizvode. 

Nadalje, nedostatak povjerenja ulagača ima 

znatne štetne učinke na tržište za održiva 

ulaganja. Osim toga, neki tvrde da 

nacionalni propisi i tržišne inicijative 

poduzete za rješavanje tog problema unutar 
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nacionalnih granica dovode do 

rascjepkanosti unutarnjeg tržišta. Ako 

sudionici na financijskim tržištima objave 

na koji način financijski proizvodi za koje 

tvrde da su okolišno prihvatljivi 

ispunjavaju okolišne ciljeve i ako za 

potrebe te objave koriste zajedničke 

kriterije za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti koji se 

primjenjuju u cijeloj Uniji, ulagači će moći 

lakše usporediti mogućnosti okolišno 

prihvatljivih prekograničnih ulaganja. 

Ulagači će ulagati u zelene financijske 

proizvode diljem Unije s većim 

povjerenjem, čime će se poboljšati 

funkcioniranje unutarnjeg tržišta. 

nacionalnih granica dovode do 

rascjepkanosti unutarnjeg tržišta. Ako 

sudionici na financijskim tržištima objave 

na koji način financijski proizvodi za koje 

tvrde da su okolišno prihvatljivi 

ispunjavaju okolišne ciljeve i ako za 

potrebe te objave koriste zajedničke 

kriterije za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti koji se 

primjenjuju u cijeloj Uniji, ulagači će moći 

lakše usporediti mogućnosti okolišno 

prihvatljivih prekograničnih ulaganja. 

Ulagači će ulagati u zelene financijske 

proizvode diljem Unije s većim 

povjerenjem, čime će se poboljšati 

funkcioniranje unutarnjeg tržišta. 

Or. fr 

 

Amandman  157 

Fulvio Martusciello 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 10.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (10 a) Pokazatelje bi trebalo uskladiti na 

temelju postojećeg rada, između ostalog 

na temelju rada Komisije, Europske 

agencije za okoliš i OECD-a, te bi oni 

trebali obuhvaćati okolišni učinak na 

razinu CO2 i drugih emisija, biološku 

raznolikost, proizvodnju otpada, 

korištenje energije i energije iz 

obnovljivih izvora, sirovine, vodu i izravno 

i neizravno korištenje zemljišta, kako je 

utvrđeno u okviru Europske komisije za 

praćenje kružnog gospodarstva 

(COM/2018/29 final), akcijskom planu 

EU-a za kružno gospodarstvo 

(COM/2015/0614 final) i u Rezoluciji 

Europskog parlamenta od 9. srpnja 2015. 

o učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na 

cirkularnu ekonomiju (2014/2208(INI)). 

Nadalje, pokazatelje bi trebalo oblikovati 
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uzimajući u obzir i preporuke skupine 

stručnjaka na visokoj razini za potporu 

financiranju kružnog gospodarstva 

Europske komisije. Komisija bi trebala 

ocijeniti kako povezati rad te skupine 

stručnjaka s tehničkom skupinom 

stručnjaka. Pokazateljima bi trebalo uzeti 

u obzir međunarodno priznate održive 

standarde. 

Or. en 

 

Amandman  158 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 10.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (10 a) Pokazatelje bi trebalo uskladiti na 

temelju postojećeg rada kao što je rad 

Komisije, Europske agencije za okoliš i 

OECD-a, te bi oni trebali obuhvaćati 

okolišni učinak na razinu CO2 i drugih 

emisija, biološku raznolikost, proizvodnju 

otpada, korištenje energije, sirovine, vodu 

i izravno i neizravno korištenje zemljišta, 

kako je utvrđeno u okviru Europske 

komisije za praćenje kružnog 

gospodarstva (COM/2018/29 final), 

akcijskom planu EU-a za kružno 

gospodarstvo (COM/2015/0614 final) i u 

Rezoluciji Europskog parlamenta o 

učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na 

cirkularnu ekonomiju (2014/2208(INI)). 

Nadalje, pokazatelje bi trebalo oblikovati 

uzimajući u obzir i preporuke skupine 

stručnjaka na visokoj razini za potporu 

financiranju kružnog gospodarstva 

Europske komisije. Komisija bi trebala 

ocijeniti kako povezati rad te skupine 

stručnjaka s tehničkom skupinom 

stručnjaka. Pokazateljima bi trebalo uzeti 

u obzir međunarodno priznate standarde 

održivosti. 
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Or. en 

 

Amandman  159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 10.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (10 a) Kako bi se postigao djelotvoran 

učinak na okoliš te učinak održivosti, 

smanjilo nepotrebno administrativno 

opterećenje za sudionike na financijskom 

tržištu i olakšao rast europskih 

financijskih tržišta na kojima se 

financiraju održive gospodarske 

djelatnosti, taksonomija bi se trebala 

temeljiti na usklađenim, usporedivim i 

jedinstvenim kriterijima. Potrebno je 

izbjeći sva preklapanja u uređivanju ili 

preventivnim mjerama koja ne bi bila u 

skladu s načelima bolje regulacije i 

proporcionalnosti, ciljem stvaranja 

dosljedne terminologije i jasnog 

regulatornog okvira ili bi dovela do 

nepotrebnog opterećivanja i nadležnih 

tijela i financijskih institucija. 

Or. en 

 

Amandman  160 

Mireille D'Ornano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 11. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(11) Kako bi se uklonile postojeće 

prepreke funkcioniranju unutarnjeg tržišta i 

spriječilo nastajanje takvih prepreka u 

budućnosti, trebalo bi propisati da države 

članice pri utvrđivanju zahtjeva za 

sudionike na tržištu za potrebe označivanja 

(11) Kako bi se uklonile postojeće 

prepreke funkcioniranju unutarnjeg tržišta i 

spriječilo nastajanje takvih prepreka u 

budućnosti, trebalo bi pozvati države 

članice da pri utvrđivanju zahtjeva za 

sudionike na tržištu za potrebe označivanja 
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financijskih proizvoda ili korporativnih 

obveznica koji se stavljaju na tržište kao 

okolišno održivi na nacionalnoj razini 

primjenjuju zajedničku definiciju okolišno 

održivog ulaganja. Zbog istih razloga 

upravitelji fondova i institucijski ulagači 

koji za sebe tvrde da pridonose 

ostvarivanju okolišnih ciljeva trebali bi pri 

objavi načina na koji pridonose 

ostvarivanju tih ciljeva primjenjivati istu 

definiciju okolišno održivog ulaganja. 

financijskih proizvoda ili korporativnih 

obveznica koji se stavljaju na tržište kao 

okolišno održivi na nacionalnoj razini 

primjenjuju zajedničku definiciju okolišno 

održivog ulaganja. Zbog istih razloga 

upravitelji fondova i institucijski ulagači 

koji za sebe tvrde da pridonose 

ostvarivanju okolišnih ciljeva trebali bi pri 

objavi načina na koji pridonose 

ostvarivanju tih ciljeva primjenjivati istu 

definiciju okolišno održivog ulaganja. 

Or. fr 

 

Amandman  161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 12. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(12) Utvrđivanje kriterija za okolišno 

održive gospodarske djelatnosti moglo bi 

poslužiti kao poticaj poduzećima da na 

svojim internetskim stranicama na 

dobrovoljnoj osnovi objave informacije o 

okolišno održivim gospodarskim 

djelatnostima koje obavljaju. Te 

informacije pomoći će dotičnim 

subjektima na financijskim tržištima da 

lakše utvrde koja poduzeća provode 

okolišno održive gospodarske djelatnosti, 

a tim će poduzećima istodobno olakšati 

prikupljanje sredstava za financiranje 

zelenih djelatnosti. 

(12) Informacije o okolišnom i 

socijalnom utjecaju djelatnosti pomoći će 

dotičnim subjektima na financijskim 

tržištima da lakše utvrde stupanj održivosti 

gospodarskih djelatnosti koje poduzeća 

provode te će poduzećima istodobno 

olakšati prikupljanje sredstava za 

financiranje održivih djelatnosti. 

Or. en 

 

Amandman  162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 12. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(12) Utvrđivanje kriterija za okolišno 

održive gospodarske djelatnosti moglo bi 

poslužiti kao poticaj poduzećima da na 

svojim internetskim stranicama na 

dobrovoljnoj osnovi objave informacije o 

okolišno održivim gospodarskim 

djelatnostima koje obavljaju. Te 

informacije pomoći će dotičnim subjektima 

na financijskim tržištima da lakše utvrde 

koja poduzeća provode okolišno održive 

gospodarske djelatnosti, a tim će 

poduzećima istodobno olakšati prikupljanje 

sredstava za financiranje zelenih 

djelatnosti. 

(12) Utvrđivanje kriterija za okolišno 

održive gospodarske djelatnosti moglo bi 

poslužiti kao poticaj poduzećima da na 

svojim internetskim stranicama na 

dobrovoljnoj osnovi objave informacije o 

okolišno održivim gospodarskim 

djelatnostima koje obavljaju. Te 

informacije pomoći će dotičnim subjektima 

na financijskim tržištima da lakše utvrde 

koja poduzeća provode okolišno održive 

gospodarske djelatnosti, a tim će 

poduzećima istodobno olakšati prikupljanje 

sredstava za financiranje održivih 

djelatnosti. 

Or. en 

 

Amandman  163 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 12. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(12) Utvrđivanje kriterija za okolišno 

održive gospodarske djelatnosti moglo bi 

poslužiti kao poticaj poduzećima da na 

svojim internetskim stranicama na 

dobrovoljnoj osnovi objave informacije o 

okolišno održivim gospodarskim 

djelatnostima koje obavljaju. Te 

informacije pomoći će dotičnim subjektima 

na financijskim tržištima da lakše utvrde 

koja poduzeća provode okolišno održive 

gospodarske djelatnosti, a tim će 

poduzećima istodobno olakšati prikupljanje 

sredstava za financiranje zelenih 

djelatnosti. 

(12) Utvrđivanje kriterija za okolišno 

održive gospodarske djelatnosti moglo bi 

poslužiti kao poticaj poduzećima da na 

svojim internetskim stranicama na 

dobrovoljnoj osnovi objave informacije o 

okolišno održivim gospodarskim 

djelatnostima koje obavljaju. Te 

informacije pomoći će dotičnim subjektima 

na financijskim tržištima da lakše utvrde 

koja poduzeća provode okolišno održive 

gospodarske djelatnosti, a tim će 

poduzećima istodobno olakšati prikupljanje 

sredstava za financiranje održivih 

djelatnosti. 

Or. en 
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Amandman  164 

Fulvio Martusciello 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Klasifikacija okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti na razini Unije 

trebala bi omogućiti izradu budućih 

politika Unije, uključujući standarde Unije 

za okolišno održive financijske proizvode 

i, u konačnici, uvođenje oznaka kojima se 

formalno priznaje usklađenost s tim 

standardima na razini Unije. Jedinstveni 

pravni zahtjevi prema kojima se ulaganja 

mogu smatrati okolišno održivim 

ulaganjima, na temelju jedinstvenih 

kriterija za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti, nužni su kao podloga za buduće 

zakonodavstvo Unije s ciljem 

omogućavanja tih ulaganja. 

(13) Pokazatelji kojima se određuje 

učinak na okoliš gospodarskih djelatnosti 

na razini Unije trebali bi omogućiti izradu 

budućih politika Unije, uključujući 

standarde Unije za okolišno održive 

financijske proizvode i, u konačnici, 

uvođenje oznaka kojima se formalno 

priznaje usklađenost s tim standardima na 

razini Unije. Jedinstveni pravni zahtjevi za 

ocjenu okolišne održivosti ulaganja, na 

temelju jedinstvenih kriterija za 

određivanje okolišne održivosti 

gospodarskih djelatnosti i općih 

pokazatelja za procjenu učinka ulaganja 

na okoliš, nužni su kao podloga za buduće 

zakonodavstvo Unije s ciljem olakšavanja 

prelaska s ulaganja s negativnim učinkom 

na okoliš na ulaganja s pozitivnim 

učinkom. 

Or. en 

 

Amandman  165 

Markus Ferber 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Klasifikacija okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti na razini Unije 

trebala bi omogućiti izradu budućih 

politika Unije, uključujući standarde 

Unije za okolišno održive financijske 

proizvode i, u konačnici, uvođenje oznaka 

kojima se formalno priznaje usklađenost s 

tim standardima na razini Unije. 

(13) Klasifikacija okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti na razini Unije 

trebala bi omogućiti izradu standarda 

Unije za okolišno održive financijske 

proizvode i, u konačnici, uvođenje oznaka 

kojima se formalno priznaje usklađenost s 

tim standardima na razini Unije. Međutim, 

ti standardi za okolišno održive 
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Jedinstveni pravni zahtjevi prema kojima 

se ulaganja mogu smatrati okolišno 

održivim ulaganjima, na temelju 

jedinstvenih kriterija za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti, nužni su kao 

podloga za buduće zakonodavstvo Unije s 

ciljem omogućavanja tih ulaganja. 

gospodarske djelatnosti ne bi trebali biti 

osnova za bonitetne zahtjeve, kao što je 

regulatorni kapital, ili kapitalne zahtjeve. 

Or. en 

Obrazloženje 

Potrebno je razjasniti da razmatranje održivosti ne smije utjecati na postavljanje bonitetnih 

zahtjeva, kao što je regulatorni kapital, ili kapitalnih zahtjeva. Bonitetni zahtjevi trebaju se 

temeljiti isključivo na riziku. 

 

Amandman  166 

Jakob von Weizsäcker 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Klasifikacija okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti na razini Unije 

trebala bi omogućiti izradu budućih 

politika Unije, uključujući standarde Unije 

za okolišno održive financijske proizvode 

i, u konačnici, uvođenje oznaka kojima se 

formalno priznaje usklađenost s tim 

standardima na razini Unije. Jedinstveni 

pravni zahtjevi prema kojima se ulaganja 

mogu smatrati okolišno održivim 

ulaganjima, na temelju jedinstvenih 

kriterija za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti, nužni su kao podloga za buduće 

zakonodavstvo Unije s ciljem 

omogućavanja tih ulaganja. 

(13) Platforma za održivo financiranje, 

uz Komisijine redovne revizije ove 

Uredbe, trebala bi odrediti je li potreban 

prijelaz s uobičajenih kriterija za 

klasifikaciju gospodarskih djelatnosti kao 

okolišno održivih na klasifikaciju 

okolišno održivih djelatnosti i ulaganja na 

razini Unije, posebno u pogledu poticanja 

nacionalnih vlada da slobodnije 

klasificiraju gospodarske djelatnosti kao 

okolišno održive radi privlačenja više 

ulaganja. Nadalje, klasifikacija okolišno 

održivih gospodarskih djelatnosti na razini 

Unije trebala bi omogućiti izradu budućih 

politika Unije, uključujući standarde Unije 

za okolišno održive financijske proizvode 

i, u konačnici, uvođenje oznaka kojima se 

formalno priznaje usklađenost s tim 

standardima na razini Unije. Jedinstveni 

pravni zahtjevi prema kojima se ulaganja 

mogu smatrati okolišno održivim 

ulaganjima, na temelju jedinstvenih 
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kriterija za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti, nužni su kao podloga za buduće 

zakonodavstvo Unije s ciljem 

omogućavanja tih ulaganja, uključujući 

uvođenje faktora kažnjavanja za smeđu 

imovinu u bonitetni okvir za financijske 

institucije radi uzimanja u obzir rizika 

klimatskih promjena povezanih s 

imovinom s visokim razinama ugljika na 

odgovarajući način. 

Or. en 

 

Amandman  167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Klasifikacija okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti na razini Unije 

trebala bi omogućiti izradu budućih 

politika Unije, uključujući standarde Unije 

za okolišno održive financijske proizvode 

i, u konačnici, uvođenje oznaka kojima se 

formalno priznaje usklađenost s tim 

standardima na razini Unije. Jedinstveni 

pravni zahtjevi prema kojima se ulaganja 

mogu smatrati okolišno održivim 

ulaganjima, na temelju jedinstvenih 

kriterija za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti, nužni su kao podloga za buduće 

zakonodavstvo Unije s ciljem 

omogućavanja tih ulaganja. 

(13) Klasifikacija okolišno i 

gospodarski održivih gospodarskih 

djelatnosti na razini Unije trebala bi 

postupno omogućiti izradu budućih 

politika Unije, uključujući standarde Unije 

za okolišno održive financijske proizvode 

i, u konačnici, uvođenje oznaka kojima se 

formalno priznaje usklađenost s tim 

standardima na razini Unije. Jedinstveni 

pravni zahtjevi prema kojima se okolišno 

održiva ulaganja mogu smatrati takvima, 

na temelju jedinstvenih kriterija za 

određeni broj okolišno održivih djelatnosti, 

nužni su kao podloga za buduće 

zakonodavstvo Unije s ciljem 

omogućavanja tih ulaganja. 

Or. en 

 

Amandman  168 

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

Caroline Nagtegaal 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Klasifikacija okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti na razini Unije 

trebala bi omogućiti izradu budućih 

politika Unije, uključujući standarde Unije 

za okolišno održive financijske proizvode 

i, u konačnici, uvođenje oznaka kojima se 

formalno priznaje usklađenost s tim 

standardima na razini Unije. Jedinstveni 

pravni zahtjevi prema kojima se ulaganja 

mogu smatrati okolišno održivim 

ulaganjima, na temelju jedinstvenih 

kriterija za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti, nužni su kao podloga za buduće 

zakonodavstvo Unije s ciljem 

omogućavanja tih ulaganja. 

(13) Klasifikacija okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti na razini Unije 

trebala bi omogućiti izradu budućih 

politika i strategija Unije, uključujući 

standarde Unije za okolišno održive 

financijske proizvode i, u konačnici, 

uvođenje oznaka kojima se formalno 

priznaje usklađenost s tim standardima na 

razini Unije. Jedinstveni pravni zahtjevi 

prema kojima se ulaganja mogu smatrati 

okolišno održivim ulaganjima, na temelju 

jedinstvenih kriterija za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti, nužni su kao 

podloga za buduće zakonodavstvo Unije s 

ciljem omogućavanja tih ulaganja. 

Or. en 

 

Amandman  169 

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

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Klasifikacija okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti na razini Unije 

trebala bi omogućiti izradu budućih 

politika Unije, uključujući standarde Unije 

za okolišno održive financijske proizvode 

i, u konačnici, uvođenje oznaka kojima se 

formalno priznaje usklađenost s tim 

standardima na razini Unije. Jedinstveni 

pravni zahtjevi prema kojima se ulaganja 

mogu smatrati okolišno održivim 

ulaganjima, na temelju jedinstvenih 

kriterija za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti, nužni su kao podloga za buduće 

zakonodavstvo Unije s ciljem 

omogućavanja tih ulaganja. 

(13) Klasifikacija okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti na razini Unije 

trebala bi omogućiti izradu budućih 

politika i strategija Unije, uključujući 

standarde Unije za okolišno održive 

financijske proizvode i, u konačnici, 

uvođenje oznaka kojima se formalno 

priznaje usklađenost s tim standardima na 

razini Unije. Jedinstveni pravni zahtjevi 

prema kojima se ulaganja mogu smatrati 

okolišno održivim ulaganjima, na temelju 

jedinstvenih kriterija za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti, nužni su kao 

podloga za buduće zakonodavstvo Unije s 

ciljem omogućavanja tih ulaganja. 
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Or. en 

 

Amandman  170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (13 a) Kako bi se zajamčilo učinkovito i 

djelotvorno zakonodavstvo bez mogućih 

preklapanja, birokratskog opterećenja ili 

dodatnih troškova za realno gospodarstvo, 

potrebno je jasno definirati područje 

primjene i upotrebu kriterija tehničke 

provjere te poveznice s drugim 

inicijativama prije nego što taksonomija i 

povezani kriteriji stupe na snagu. 

Or. en 

 

Amandman  171 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (13 a) Postavljanjem usklađenih kriterija 

za okolišno učinkovite gospodarske 

djelatnosti ne bi se trebala narušiti 

podjela kompetencija između država 

članica i Unije u različitim područjima 

politika. 

Or. en 

 

Amandman  172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (13 a) Postavljanjem usklađenih kriterija 

za okolišno učinkovite gospodarske 

djelatnosti ne bi se trebala narušiti 

podjela kompetencija između država 

članica i Unije. 

Or. en 

 

Amandman  173 

Stefan Gehrold 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 14. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(14) U kontekstu ostvarivanja ciljeva 

održivog razvoja u Uniji pokazalo se da se 

odlukama na razini politika, kao što je 

odluka o osnivanju Europskog fonda za 

strateška ulaganja, pridonosi usmjeravanju 

privatnih ulaganja i javnih rashoda prema 

održivim ulaganjima. U Uredbi (EU) 

2015/1017 Europskog parlamenta i 

Vijeća27 utvrđeno je da 40 % ulaganja u 

infrastrukturne i inovacijske projekte u 

okviru Europskog fonda za strateška 

ulaganja treba biti povezano s klimatskom 

politikom. Zajednički kriteriji za održivost 

gospodarskih djelatnosti mogli bi biti 

temelj sličnih budućih inicijativa Unije za 

potporu ulaganjima kojima se pridonosi 

ostvarivanju ciljeva povezanih s klimom i 

drugih okolišnih ciljeva. 

(14) U kontekstu ostvarivanja ciljeva 

održivog razvoja u Uniji pokazalo se da se 

odlukama na razini politika, kao što je 

odluka o osnivanju Europskog fonda za 

strateška ulaganja, pridonosi usmjeravanju 

privatnih ulaganja i javnih rashoda prema 

održivim ulaganjima. U Uredbi (EU) 

2015/1017 Europskog parlamenta i 

Vijeća27 utvrđeno je da 40 % ulaganja u 

infrastrukturne i inovacijske projekte u 

okviru Europskog fonda za strateška 

ulaganja treba biti povezano sa 

smanjenjem ljudskog utjecaja na 

klimatske promjene. Zajednički kriteriji za 

održivost gospodarskih djelatnosti mogli bi 

biti temelj sličnih budućih inicijativa Unije 

za potporu ulaganjima kojima se pridonosi 

ostvarivanju ciljeva povezanih s klimom i 

drugih okolišnih ciljeva. 

_________________ _________________ 

27 Uredba (EU) 2017/2396 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o 

izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i 

(EU) 2015/1017 u pogledu produljenja 

27 Uredba (EU) 2017/2396 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o 

izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i 

(EU) 2015/1017 u pogledu produljenja 
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trajanja Europskog fonda za strateška 

ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja 

za taj fond i Europski savjetodavni centar 

za ulaganja (SL L 345, 27.12.2017., 

str. 34). 

trajanja Europskog fonda za strateška 

ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja 

za taj fond i Europski savjetodavni centar 

za ulaganja (SL L 345, 27.12.2017., 

str. 34). 

Or. de 

 

Amandman  174 

Othmar Karas 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 14. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(14) U kontekstu ostvarivanja ciljeva 

održivog razvoja u Uniji pokazalo se da se 

odlukama na razini politika, kao što je 

odluka o osnivanju Europskog fonda za 

strateška ulaganja, pridonosi usmjeravanju 

privatnih ulaganja i javnih rashoda prema 

održivim ulaganjima. U Uredbi 

(EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i 

Vijeća27 utvrđeno je da 40 % ulaganja u 

infrastrukturne i inovacijske projekte u 

okviru Europskog fonda za strateška 

ulaganja treba biti povezano s klimatskom 

politikom. Zajednički kriteriji za održivost 

gospodarskih djelatnosti mogli bi biti 

temelj sličnih budućih inicijativa Unije za 

potporu ulaganjima kojima se pridonosi 

ostvarivanju ciljeva povezanih s klimom i 

drugih okolišnih ciljeva. 

(14) U kontekstu ostvarivanja ciljeva 

održivog razvoja u Uniji pokazalo se da se 

odlukama na razini politika, kao što je 

odluka o osnivanju Europskog fonda za 

strateška ulaganja, pridonosi mobilizacije 

privatnih ulaganja i javnih rashoda za 

održiva ulaganja. U Uredbi 

(EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i 

Vijeća27 utvrđeno je da 40 % 

horizontalnog ulaganja u infrastrukturne i 

inovacijske projekte u okviru Europskog 

fonda za strateška ulaganja treba biti 

povezano s klimatskom politikom. 

Zajednički kriteriji za održivost 

gospodarskih djelatnosti možda će biti 

temelj sličnih budućih inicijativa Unije za 

mobilizaciju ulaganja kojima se pridonosi 

ostvarivanju ciljeva povezanih s klimom i 

drugih okolišnih ciljeva. 

_________________ _________________ 

27 Uredba (EU) 2017/2396 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o 

izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i 

(EU) 2015/1017 u pogledu produljenja 

trajanja Europskog fonda za strateška 

ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja 

za taj fond i Europski savjetodavni centar 

za ulaganja (SL L 345, 27.12.2017., 

str. 34). 

27 Uredba (EU) 2017/2396 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o 

izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i 

(EU) 2015/1017 u pogledu produljenja 

trajanja Europskog fonda za strateška 

ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja 

za taj fond i Europski savjetodavni centar 

za ulaganja (SL L 345, 27.12.2017., 

str. 34). 
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Or. en 

 

Amandman  175 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 15. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(15) Kako zbog različitog poimanja 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

ne bi došlo do rascjepkanosti tržišta i 

narušavanja interesa potrošača, nacionalni 

zahtjevi koje trebaju ispuniti sudionici na 

tržištu koji žele stavljati na tržište 

financijske proizvode ili korporativne 

obveznice kao okolišno održive trebali bi 

se temeljiti na jedinstvenim kriterijima za 

okolišno održive gospodarske djelatnosti. 

Ti sudionici na tržištu uključuju sudionike 

na financijskim tržištima koji nude 

„zelene” financijske proizvode i 

nefinancijska poduzeća koja izdaju 

„zelene” korporativne obveznice. 

(15) Kako zbog različitog poimanja 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

ne bi došlo do rascjepkanosti tržišta i 

narušavanja interesa potrošača, nacionalni 

zahtjevi koje trebaju ispuniti sudionici na 

tržištu koji žele stavljati na tržište 

financijske proizvode ili korporativne 

obveznice kao, kako je definirano u ovoj 

Uredbi, okolišno održive trebali bi se 

temeljiti na jedinstvenim kriterijima za 

okolišno održive gospodarske djelatnosti. 

Ti sudionici na tržištu uključuju sudionike 

na financijskim tržištima koji nude održive 

financijske proizvode ili usluge i 

nefinancijska poduzeća koja izdaju održive 

korporativne obveznice. 

Or. en 

 

Amandman  176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 15. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(15) Kako zbog različitog poimanja 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

ne bi došlo do rascjepkanosti tržišta i 

narušavanja interesa potrošača, nacionalni 

zahtjevi koje trebaju ispuniti sudionici na 

tržištu koji žele stavljati na tržište 

financijske proizvode ili korporativne 

obveznice kao okolišno održive trebali bi 

(15) Kako zbog različitog poimanja 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

ne bi došlo do rascjepkanosti tržišta i 

narušavanja interesa potrošača, nacionalni 

zahtjevi koje trebaju ispuniti sudionici na 

tržištu koji žele stavljati na tržište 

financijske proizvode ili korporativne 

obveznice kao okolišno održive trebali bi 
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se temeljiti na jedinstvenim kriterijima za 

okolišno održive gospodarske djelatnosti. 

Ti sudionici na tržištu uključuju sudionike 

na financijskim tržištima koji nude 

„zelene” financijske proizvode i 

nefinancijska poduzeća koja izdaju 

„zelene” korporativne obveznice. 

se temeljiti na jedinstvenim kriterijima za 

okolišno održive gospodarske djelatnosti. 

Ti sudionici na tržištu uključuju sudionike 

na financijskim tržištima koji nude održive 

financijske proizvode i nefinancijska 

poduzeća koja izdaju održive korporativne 

obveznice. 

Or. en 

 

Amandman  177 

Mireille D'Ornano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 15. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(15) Kako zbog različitog poimanja 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

ne bi došlo do rascjepkanosti tržišta i 

narušavanja interesa potrošača, nacionalni 

zahtjevi koje trebaju ispuniti sudionici na 

tržištu koji žele stavljati na tržište 

financijske proizvode ili korporativne 

obveznice kao okolišno održive trebali bi 

se temeljiti na jedinstvenim kriterijima za 

okolišno održive gospodarske djelatnosti. 

Ti sudionici na tržištu uključuju sudionike 

na financijskim tržištima koji nude 

„zelene” financijske proizvode i 

nefinancijska poduzeća koja izdaju 

„zelene” korporativne obveznice. 

(15) Kako zbog različitog poimanja 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

ne bi došlo do rascjepkanosti tržišta i 

narušavanja interesa potrošača, nacionalni 

zahtjevi koje trebaju ispuniti sudionici na 

tržištu koji žele stavljati na tržište 

financijske proizvode ili korporativne 

obveznice kao okolišno održive mogli bi se 

temeljiti na jedinstvenim kriterijima za 

okolišno održive gospodarske djelatnosti. 

Ti sudionici na tržištu uključuju sudionike 

na financijskim tržištima koji nude 

„zelene” financijske proizvode i 

nefinancijska poduzeća koja izdaju 

„zelene” korporativne obveznice. 

Or. fr 

 

Amandman  178 

Othmar Karas 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 15.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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 (15 a) U skladu s načelom 

proporcionalnosti zahtjevi ove Uredbe ne 

bi se trebali primjenjivati na male i 

jednostavne institucije definirane u [Ured 

za publikacije: unijeti upućivanje na 

relevantni članak Uredbe (EU) 

br. 575/2013]. 

Or. en 

 

Amandman  179 

Markus Ferber 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 16. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(16) Kako se ne bi narušili interesi 

potrošača, upravitelji fondova i institucijski 

ulagači koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održive trebali bi objaviti kako se 

i u kojoj mjeri kriteriji za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti primjenjuju za 

određivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Objavljene informacije trebale bi 

omogućiti ulagačima da utvrde postotni 

udio ulaganja u okolišno održive 

gospodarske djelatnosti u odnosu na sve 

gospodarske djelatnosti, a time i stupanj 

okolišne održivosti ulaganja. Komisija bi 

trebala navesti informacije koje je 

potrebno objaviti u tu svrhu. Te 

informacije trebale bi omogućiti 

nacionalnim nadležnim tijelima da lako 

provjere usklađenost s obvezom 

objavljivanja i nametnu tu obvezu u 
skladu s primjenjivim nacionalnim 

pravom. 

(16) Kako se ne bi narušili interesi 

potrošača, upravitelji fondova i institucijski 

ulagači koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održive trebali bi objaviti 

relevantne informacije u skladu s 

odredbama iz Uredbe o objavama u vezi s 

održivim ulaganjima i rizicima za 

održivost i izmjenama Direktive (EU) 

2016/2341; 

Or. en 
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Obrazloženje 

Sve obveze o objavljivanju utvrđene su u Uredbi o objavljivanju podataka o održivim 

ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341. Uvođenje drugog 

režima za objave o održivom financiranju nije potrebno. 

 

Amandman  180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 16. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(16) Kako se ne bi narušili interesi 

potrošača, upravitelji fondova i institucijski 

ulagači koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održive trebali bi objaviti kako se 

i u kojoj mjeri kriteriji za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti primjenjuju za 

određivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Objavljene informacije trebale bi 

omogućiti ulagačima da utvrde postotni 

udio ulaganja u okolišno održive 

gospodarske djelatnosti u odnosu na sve 

gospodarske djelatnosti, a time i stupanj 

okolišne održivosti ulaganja. Komisija bi 

trebala navesti informacije koje je potrebno 

objaviti u tu svrhu. Te informacije trebale 

bi omogućiti nacionalnim nadležnim 

tijelima da lako provjere usklađenost s 

obvezom objavljivanja i nametnu tu 

obvezu u skladu s primjenjivim 

nacionalnim pravom. 

(16) Kako bi se informiralo male 

ulagače i zajamčila zaštita potrošača, 

upravitelji fondova i institucijski ulagači 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održive trebali bi objaviti stupanj 

okolišne održivosti ulaganja i njihov 

učinak na okoliš. Objavljene informacije 

trebale bi omogućiti ulagačima da utvrde 

primijenjene kriterije i pokazatelje za 

utvrđivanje učinka na okoliš, stupanj 

okolišne održivosti ulaganja te postotak 

prometa trgovačkih društava u koja se 

ulaže za podržavanje djelatnosti koje se 

smatraju okolišno održivim djelatnostima 

ili djelatnostima s negativnim učinkom na 

okoliš. Komisija bi trebala navesti 

informacije koje je potrebno objaviti u 

revidiranim godišnjim izvješćima i 

izvješćima poslovodstva u tu svrhu te ih 

trebaju revidirati neovisni revizori u 

sklopu integriranog izvješćivanja. Te 

revidirane i provjerene informacije trebale 

bi omogućiti nacionalnim nadležnim 

tijelima, i prema potrebi europskim 

nadzornim tijelima, da lako provjere 

usklađenost s obvezom objavljivanja i 

nametnu tu obvezu u skladu s primjenjivim 

nacionalnim pravom i zakonodavstvom 

Unije. Zahtjevi u pogledu objavljivanja 

informacija trebali bi biti u skladu s 

globalnim inicijativama za zahtjeve u 

pogledu objavljivanja, kao što su 
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Globalna inicijativa za izvješćivanje i 

Načela odgovornog ulaganja UN-a. 

Neovisni revizori trebaju dobiti odobrenje 

europskih nadzornih tijela. 

Or. en 

 

Amandman  181 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 16. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(16) Kako se ne bi narušili interesi 

potrošača, upravitelji fondova i institucijski 

ulagači koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održive trebali bi objaviti kako se 

i u kojoj mjeri kriteriji za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti primjenjuju za 

određivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Objavljene informacije trebale bi 

omogućiti ulagačima da utvrde postotni 

udio ulaganja u okolišno održive 

gospodarske djelatnosti u odnosu na sve 

gospodarske djelatnosti, a time i stupanj 
okolišne održivosti ulaganja. Komisija bi 

trebala navesti informacije koje je potrebno 

objaviti u tu svrhu. Te informacije trebale 

bi omogućiti nacionalnim nadležnim 

tijelima da lako provjere usklađenost s 

obvezom objavljivanja i nametnu tu 

obvezu u skladu s primjenjivim 

nacionalnim pravom. 

(16) Kako bi se informiralo male 

ulagače i zajamčila zaštita potrošača, 

upravitelji fondova i institucijski ulagači 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održive trebali bi objaviti aspekt 

okolišne održivosti ulaganja, uključujući 

okolišni, socijalni i upravljački kriterij 

odabira te njihov učinak na okoliš. 

Objavljene informacije trebale bi 

omogućiti ulagačima da utvrde kriterije i 

pokazatelje za određivanje aspekata 

učinka na okoliš, okolišne održivosti 

ulaganja. Komisija bi trebala navesti 

informacije koje je potrebno objaviti u tu 

svrhu. Zahtjevi u pogledu objavljivanja 

informacija trebali bi se temeljiti na radu 

Globalne inicijative za izvješćivanje i 

Načelima odgovornog ulaganja UN-a. 

Or. en 

 

Amandman  182 

Fulvio Martusciello 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 16. 

 



 

AM\1172566HR.docx 47/166 PE632.153v01-00 

 HR 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(16) Kako se ne bi narušili interesi 

potrošača, upravitelji fondova i institucijski 

ulagači koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održive trebali bi objaviti kako se 

i u kojoj mjeri kriteriji za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti primjenjuju za 

određivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Objavljene informacije trebale bi 

omogućiti ulagačima da utvrde postotni 

udio ulaganja u okolišno održive 

gospodarske djelatnosti u odnosu na sve 

gospodarske djelatnosti, a time i stupanj 
okolišne održivosti ulaganja. Komisija bi 

trebala navesti informacije koje je potrebno 

objaviti u tu svrhu. Te informacije trebale 

bi omogućiti nacionalnim nadležnim 

tijelima da lako provjere usklađenost s 

obvezom objavljivanja i nametnu tu 

obvezu u skladu s primjenjivim 

nacionalnim pravom. 

(16) Kako bi se informiralo male 

ulagače i zajamčila zaštita potrošača, 

upravitelji fondova i institucijski ulagači 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održive trebali bi objaviti aspekt 

okolišne održivosti ulaganja, uključujući 

okolišne, socijalne i upravljačke kriterije 

odabira te njihov učinak na okoliš. 

Objavljene informacije trebale bi 

omogućiti ulagačima da utvrde kriterije i 

pokazatelje za određivanje aspekata 

učinka na okoliš, okolišne održivosti 

ulaganja. Komisija bi trebala navesti 

informacije koje je potrebno objaviti u tu 

svrhu. Zahtjevi u pogledu objavljivanja 

informacija trebali bi se temeljiti na radu 

Globalne inicijative za izvješćivanje i 

Načelima odgovornog ulaganja UN-a. 

Or. en 

 

Amandman  183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 16. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(16) Kako se ne bi narušili interesi 

potrošača, upravitelji fondova i institucijski 

ulagači koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održive trebali bi objaviti kako se 

i u kojoj mjeri kriteriji za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti primjenjuju za 

određivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Objavljene informacije trebale bi 

omogućiti ulagačima da utvrde postotni 

udio ulaganja u okolišno održive 

gospodarske djelatnosti u odnosu na sve 

gospodarske djelatnosti, a time i stupanj 

okolišne održivosti ulaganja. Komisija bi 

(16) Kako se ne bi narušili interesi 

potrošača, upravitelji fondova i institucijski 

ulagači koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održive mogu odlučiti objaviti 

kako se i u kojoj mjeri kriteriji za okolišno 

održive gospodarske djelatnosti 

primjenjuju za određivanje okolišne 

održivosti ulaganja. Objavljene informacije 

mogle bi omogućiti ulagačima da utvrde 

postotni udio ulaganja u okolišno održive 

gospodarske djelatnosti u odnosu na sve 

gospodarske djelatnosti, a time i stupanj 

okolišne održivosti ulaganja. 
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trebala navesti informacije koje je 

potrebno objaviti u tu svrhu. Te 

informacije trebale bi omogućiti 

nacionalnim nadležnim tijelima da lako 

provjere usklađenost s obvezom 

objavljivanja i nametnu tu obvezu u 

skladu s primjenjivim nacionalnim 

pravom. 

Or. en 

 

Amandman  184 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 16. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(16) Kako se ne bi narušili interesi 

potrošača, upravitelji fondova i institucijski 

ulagači koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održive trebali bi objaviti kako se 

i u kojoj mjeri kriteriji za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti primjenjuju za 

određivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Objavljene informacije trebale bi 

omogućiti ulagačima da utvrde postotni 

udio ulaganja u okolišno održive 

gospodarske djelatnosti u odnosu na sve 

gospodarske djelatnosti, a time i stupanj 

okolišne održivosti ulaganja. Komisija bi 

trebala navesti informacije koje je potrebno 

objaviti u tu svrhu. Te informacije trebale 

bi omogućiti nacionalnim nadležnim 

tijelima da lako provjere usklađenost s 

obvezom objavljivanja i nametnu tu 

obvezu u skladu s primjenjivim 

nacionalnim pravom. 

(16) Kako se ne bi narušili interesi 

potrošača, upravitelji fondova i institucijski 

ulagači koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održive trebali bi objaviti kako se 

i u kojoj mjeri kriteriji za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti primjenjuju za 

određivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Objavljene informacije trebale bi 

omogućiti ulagačima da utvrde postotni 

udio ulaganja u okolišno održive 

gospodarske djelatnosti u odnosu na sve 

gospodarske djelatnosti, a time i stupanj 

okolišne održivosti ulaganja. Komisija bi 

trebala navesti informacije koje je potrebno 

objaviti u tu svrhu te njihovu učestalost, 

oblik i primatelje objave. Te informacije 

trebale bi omogućiti nacionalnim 

nadležnim tijelima da lako provjere 

usklađenost s obvezom objavljivanja i 

nametnu tu obvezu u skladu s primjenjivim 

nacionalnim pravom. Komisija bi trebala 

zajamčiti da svi novi zahtjevi u pogledu 

objavljivanja budu u skladu s onima koji 

su već obvezni na temelju postojećeg 

zakonodavstva i da ne nastaju nepotrebna 

dvostruka izvješća. 
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Or. en 

 

Amandman  185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 16.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (16 a) Radi unapređivanja inovacija, 

istraživanja i razvoja u području 

klimatskih promjena, za koje je potrebna 

visoka razina dugoročnih ulaganja, ova 

Uredba treba biti usklađena sa 

zakonodavstvom Unije. Zato je potrebno 

omogućiti dugoročnu stabilnost u 

regulatornom okviru bez pogoršavanja 

mogućnosti dugoročnih ulaganja. 

Or. en 

 

Amandman  186 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 16.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (16 a) Kako bi se izbjeglo narušavanje 

inovacijske klime u EU-u i državama 

članicama, ova bi Uredba trebala biti 

usklađena s drugim zakonodavstvom 

Unije za poticanje inovacija, istraživanja i 

razvoja, posebno u području klimatskih 

promjena, u kojemu je potrebna visoka 

razina dugoročnih ulaganja. 

Or. en 

 

Amandman  187 
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Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 17. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(17) Kako se obveza objavljivanja ne bi 

zaobišla, trebala bi se primjenjivati i u 

slučaju kada se financijski proizvodi nude 

kao proizvodi sa sličnim obilježjima kao 

okolišno održiva ulaganja, uključujući 

one čiji je cilj zaštita okoliša u širem 

smislu. Od sudionika na financijskim 

tržištima ne bi se smjelo zahtijevati da 

ulažu samo u okolišno održive 

gospodarske djelatnosti određene u skladu 

s kriterijima tehničke provjere utvrđenima 

u ovoj Uredbi. Trebalo bi ih poticati da 

obavijeste Komisiju ako smatraju da bi se 

neka gospodarska djelatnost koja ne 

ispunjava kriterije tehničke provjere ili za 

koju takvi kriteriji još nisu određeni, 

trebala smatrati okolišno održivom kako 

bi Komisiji pomogli da ocijeni 

primjerenost dopune ili ažuriranja 

kriterija tehničke provjere. 

Briše se. 

Or. en 

Obrazloženje 

Sve obveze o objavljivanju utvrđene su u Uredbi o objavljivanju podataka o održivim 

ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341. Uvođenje drugog 

režima za objave o održivom financiranju nije potrebno. 

 

Amandman  188 

Anne Sander 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 17. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(17) Kako se obveza objavljivanja ne bi 

zaobišla, trebala bi se primjenjivati i u 

slučaju kada se financijski proizvodi nude 

(17) Kako se obveza objavljivanja ne bi 

zaobišla, trebala bi se primjenjivati i u 

slučaju kada se financijski proizvodi nude 
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kao proizvodi sa sličnim obilježjima kao 

okolišno održiva ulaganja, uključujući one 

čiji je cilj zaštita okoliša u širem smislu. 

Od sudionika na financijskim tržištima ne 

bi se smjelo zahtijevati da ulažu samo u 

okolišno održive gospodarske djelatnosti 

određene u skladu s kriterijima tehničke 

provjere utvrđenima u ovoj Uredbi. 

Trebalo bi ih poticati da obavijeste 

Komisiju ako smatraju da bi se neka 

gospodarska djelatnost koja ne ispunjava 

kriterije tehničke provjere ili za koju takvi 

kriteriji još nisu određeni, trebala smatrati 

okolišno održivom kako bi Komisiji 

pomogli da ocijeni primjerenost dopune ili 

ažuriranja kriterija tehničke provjere. 

kao proizvodi sa sličnim obilježjima kao 

okolišno održiva ulaganja, uključujući one 

čiji je cilj zaštita okoliša u širem smislu. 

Od sudionika na financijskim tržištima ne 

bi se smjelo zahtijevati da ulažu samo u 

okolišno održive gospodarske djelatnosti 

određene u skladu s kriterijima tehničke 

provjere utvrđenima u ovoj Uredbi. 

Trebalo bi ih poticati da obavijeste 

Komisiju ako smatraju da bi se neka 

gospodarska djelatnost koja ne ispunjava 

kriterije tehničke provjere ili za koju takvi 

kriteriji još nisu određeni, trebala smatrati 

okolišno održivom kako bi Komisiji 

pomogli da ocijeni primjerenost dopune ili 

ažuriranja kriterija tehničke provjere. 

Slično tomu, sudionicima na financijskom 

tržištu trebalo bi i dalje biti dopušteno 

primjenjivati pristupe održivog ulaganja u 

širem smislu, ne samo raspodjelu kapitala 

za područja definirana u ovoj Uredbi. 

Trebalo bi biti dopušteno uključivanje, 

među ostalim, okolišne, socijalne i 

upravljačke integracije, provjere, 

„najboljih u skupini”, upravljanja, 

angažmana i glasanja; 

Or. en 

 

Amandman  189 

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

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 17. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(17) Kako se obveza objavljivanja ne bi 

zaobišla, trebala bi se primjenjivati i u 

slučaju kada se financijski proizvodi nude 

kao proizvodi sa sličnim obilježjima kao 

okolišno održiva ulaganja, uključujući 

one čiji je cilj zaštita okoliša u širem 

smislu. Od sudionika na financijskim 

tržištima ne bi se smjelo zahtijevati da 

ulažu samo u okolišno održive gospodarske 

(17) Kako se obveza objavljivanja ne bi 

zaobišla, trebala bi se primjenjivati na sve 

financijske proizvode. Od sudionika na 

financijskim tržištima ne bi se smjelo 

zahtijevati da ulažu samo u okolišno 

održive gospodarske djelatnosti određene u 

skladu s kriterijima tehničke provjere 

utvrđenima u ovoj Uredbi. Trebalo bi 

poticati sudionike na financijskim 
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djelatnosti određene u skladu s kriterijima 

tehničke provjere utvrđenima u ovoj 

Uredbi. Trebalo bi ih poticati da obavijeste 

Komisiju ako smatraju da bi se neka 

gospodarska djelatnost koja ne ispunjava 

kriterije tehničke provjere ili za koju takvi 

kriteriji još nisu određeni, trebala smatrati 

okolišno održivom kako bi Komisiji 

pomogli da ocijeni primjerenost dopune ili 

ažuriranja kriterija tehničke provjere. 

tržištima i druge dionike da obavijeste 

Komisiju ako smatraju da se za neku 

gospodarsku djelatnost pogrešno smatra 

da ispunjava ili ne ispunjava kriterije 

tehničke provjere ili za koju takvi kriteriji 

još nisu određeni, trebala smatrati okolišno 

održivom kako bi Komisiji pomogli da 

ocijeni primjerenost dopune ili ažuriranja 

kriterija tehničke provjere. 

Or. en 

 

Amandman  190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 18. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) Za potrebe određivanja okolišne 

održivosti gospodarskih djelatnosti trebalo 

bi sastaviti iscrpan popis okolišnih ciljeva. 

(18) Za potrebe određivanja okolišne ili 

socijalne održivosti gospodarskih 

djelatnosti trebalo bi sastaviti iscrpan popis 

okolišnih i socijalnih ciljeva na temelju 

pokazatelja kojima se mjeri okolišni i 

socijalni učinak. 

Or. en 

 

Amandman  191 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 18. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) Za potrebe određivanja okolišne 

održivosti gospodarskih djelatnosti trebalo 

bi sastaviti iscrpan popis okolišnih ciljeva. 

(18) Za potrebe određivanja okolišne 

održivosti gospodarskih djelatnosti trebalo 

bi sastaviti iscrpan popis okolišnih ciljeva, 

jamčeći usklađenost s postojećim 

zakonodavstvom Unije, kao što je paket za 
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čistu energiju. 

Or. en 

 

Amandman  192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 18. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) Za potrebe određivanja okolišne 

održivosti gospodarskih djelatnosti trebalo 

bi sastaviti iscrpan popis okolišnih ciljeva. 

(18) Za potrebe određivanja okolišne 

održivosti gospodarskih djelatnosti trebalo 

bi sastaviti iscrpan popis okolišnih ciljeva, 

uzimajući u obzir njegov utjecaj na cijeli 

industrijski vrijednosni lanac. 

Or. fr 

 

Amandman  193 

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

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 18. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) Za potrebe određivanja okolišne 

održivosti gospodarskih djelatnosti trebalo 

bi sastaviti iscrpan popis okolišnih ciljeva. 

(18) Za potrebe određivanja okolišne 

održivosti ili štetnosti za okoliš 

gospodarskih djelatnosti trebalo bi sastaviti 

iscrpan popis okolišnih ciljeva. 

Or. en 

 

Amandman  194 

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

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 20. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(20) Za svaki okolišni cilj potrebno je 

utvrditi jedinstvene kriterije na temelju 

kojih se gospodarske djelatnosti mogu 

smatrati djelatnostima koje znatno 

pridonose tom cilju. Jedan od elemenata 

jedinstvenih kriterija trebalo bi biti 

izbjegavanje znatnog narušavanja 

okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. 

Time bi se izbjeglo da se ulaganja 

smatraju okolišno održivima, a 

gospodarske djelatnosti u koje su ona 

usmjerena istodobno štete okolišu u mjeri 

koja premašuje njihov doprinos 

okolišnom cilju. Uvjetima u pogledu 

znatnog doprinosa i nenanošenja znatne 

štete trebalo bi omogućiti da ulaganja u 

okolišno održive gospodarske djelatnosti 

istinski pridonose okolišnim ciljevima. 

(20) Za svaki okolišni cilj potrebno je 

utvrditi jedinstvene kriterije na temelju 

kojih se gospodarske djelatnosti mogu 

smatrati djelatnostima koje znatno 

pridonose tom cilju. Još jedan od 

elemenata jedinstvenih kriterija trebalo bi 

biti utvrđivanje gospodarskih djelatnosti 

koje znatno narušavaju okolišne ciljeve 

utvrđene u ovoj Uredbi. Uvjetima u 

pogledu znatnog doprinosa i nenanošenja 

znatne štete trebalo bi omogućiti da 

ulaganja u okolišno održive gospodarske 

djelatnosti istinski pridonose okolišnim 

ciljevima te bi se trebao omogućiti 

postupni prijelaz ulaganja s gospodarskih 

djelatnosti koje su štetne za okoliš. 

Or. en 

 

Amandman  195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 20. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(20) Za svaki okolišni cilj potrebno je 

utvrditi jedinstvene kriterije na temelju 

kojih se gospodarske djelatnosti mogu 

smatrati djelatnostima koje znatno 

pridonose tom cilju. Jedan od elemenata 

jedinstvenih kriterija trebalo bi biti 

izbjegavanje znatnog narušavanja okolišnih 

ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Time bi se 

izbjeglo da se ulaganja smatraju okolišno 

održivima, a gospodarske djelatnosti u koje 

su ona usmjerena istodobno štete okolišu u 

mjeri koja premašuje njihov doprinos 

okolišnom cilju. Uvjetima u pogledu 

znatnog doprinosa i nenanošenja znatne 

štete trebalo bi omogućiti da ulaganja u 

(20) Za svaki okolišni cilj potrebno je 

utvrditi jedinstvene kriterije na temelju 

kojih se gospodarske djelatnosti mogu 

smatrati djelatnostima koje znatno 

pridonose tom cilju. Jedan od elemenata 

jedinstvenih kriterija trebalo bi biti 

izbjegavanje znatnog narušavanja okolišnih 

ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Time bi se 

izbjeglo da se ulaganja smatraju okolišno 

održivima, a gospodarske djelatnosti u koje 

su ona usmjerena istodobno štete okolišu u 

mjeri koja premašuje njihov doprinos 

okolišnom cilju. Uvjetima u pogledu 

znatnog doprinosa i nenanošenja znatne 

štete trebalo bi omogućiti da ulaganja u 
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okolišno održive gospodarske djelatnosti 

istinski pridonose okolišnim ciljevima. 

okolišno održive gospodarske djelatnosti 

istinski pridonose okolišnim ciljevima. 

Međutim, uspostava kriterija za 

izbjegavanje nanošenja znatne štete bilo 

kojem od okolišnih ciljeva ne bi trebala 

dovesti do stvaranja crne ili smeđe liste. 

Or. en 

 

Amandman  196 

Mireille D'Ornano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 20. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(20) Za svaki okolišni cilj potrebno je 

utvrditi jedinstvene kriterije na temelju 

kojih se gospodarske djelatnosti mogu 

smatrati djelatnostima koje znatno 

pridonose tom cilju. Jedan od elemenata 

jedinstvenih kriterija trebalo bi biti 

izbjegavanje znatnog narušavanja okolišnih 

ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Time bi se 

izbjeglo da se ulaganja smatraju okolišno 

održivima, a gospodarske djelatnosti u koje 

su ona usmjerena istodobno štete okolišu u 

mjeri koja premašuje njihov doprinos 

okolišnom cilju. Uvjetima u pogledu 

znatnog doprinosa i nenanošenja znatne 

štete trebalo bi omogućiti da ulaganja u 

okolišno održive gospodarske djelatnosti 

istinski pridonose okolišnim ciljevima. 

(20) Za svaki okolišni cilj potrebno je 

utvrditi jedinstvene i jasne kriterije na 

temelju kojih se gospodarske djelatnosti 

mogu smatrati djelatnostima koje znatno 

pridonose tom cilju. Jedan od elemenata 

jedinstvenih kriterija trebalo bi biti 

izbjegavanje znatnog narušavanja okolišnih 

ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Time bi se 

izbjeglo da se ulaganja smatraju okolišno 

održivima, a gospodarske djelatnosti u koje 

su ona usmjerena istodobno štete okolišu u 

mjeri koja premašuje njihov doprinos 

okolišnom cilju. Uvjetima u pogledu 

znatnog doprinosa i nenanošenja znatne 

štete trebalo bi omogućiti da ulaganja u 

okolišno održive gospodarske djelatnosti 

istinski pridonose okolišnim ciljevima. 

Or. fr 

 

Amandman  197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 21. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(21) Podsjećajući na zajedničku obvezu 

Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 

da provode načela utvrđena u Europskom 

stupu socijalnih prava radi potpore 

održivom i uključivom rastu te uvažavajući 

važnost međunarodnih minimalnih ljudskih 

i radničkih prava i standarda, usklađenost s 

minimalnim zaštitnim mjerama trebala bi 

biti preduvjet da se gospodarska djelatnost 

može smatrati okolišno održivom. Stoga bi 

se gospodarske djelatnosti trebale smatrati 

okolišno održivima samo ako se obavljaju 

u skladu s Deklaracijom o temeljnim 

načelima i pravima rada Međunarodne 

organizacije rada („ILO”) i osam temeljnih 

konvencija ILO-a. U temeljnim 

konvencijama ILO-a definiraju se ljudska i 

radnička prava koja poduzeća moraju 

poštovati. Neki od tih međunarodnih 

standarda utvrđeni su i u Povelji o 

temeljnim pravima Europske unije, 

posebno zabrana ropstva i prisilnog rada te 

načelo nediskriminacije. Te minimalne 

zaštitne mjere ne dovode u pitanje 

primjenu strožih zahtjeva u pogledu 

okoliša, zdravlja i sigurnosti te socijalne 

održivosti utvrđene u pravu Unije, kada je 

primjenjivo. 

(21) Podsjećajući na zajedničku obvezu 

Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 

da provode načela utvrđena u Europskom 

stupu socijalnih prava radi potpore 

održivom i uključivom rastu te uvažavajući 

važnost međunarodnih minimalnih ljudskih 

i radničkih prava i standarda, usklađenost s 

minimalnim zaštitnim mjerama trebala bi 

biti preduvjet da se gospodarska djelatnost 

može smatrati okolišno održivom. Stoga bi 

se gospodarske djelatnosti trebale smatrati 

okolišno održivima samo ako se obavljaju, 

kao prvo, u skladu s Deklaracijom o 

temeljnim načelima i pravima rada 

Međunarodne organizacije rada („ILO”) i 

osam temeljnih konvencija ILO-a. U 

temeljnim konvencijama ILO-a definiraju 

se ljudska i radnička prava koja poduzeća 

moraju poštovati. Neki od tih 

međunarodnih standarda utvrđeni su i u 

Povelji o temeljnim pravima Europske 

unije, posebno zabrana ropstva i prisilnog 

rada te načelo nediskriminacije. Kao 

drugo, potrebno je poštovati okvir 

izvješćivanja Načela odgovornog ulaganja 

UN-a. Kao treće, ulagači bi trebali uzeti u 

obzir smjernice OECD-a o postupanju s 

dužnom pažnjom za odgovorno poslovno 

ponašanje (2018.). Dužnom pažnjom u 

ovom se kontekstu smatraju procedure 

koje poduzeća provode za otkrivanje, 

ublažavanje i rješavanje rizika za 

održivost kako je definirano u [Ured za 

publikacije: unijeti upućivanje na Uredbu 

o objavi podataka o održivim ulaganjima i 

rizicima za održivost te Prilog I. toj 

Uredbi]. Te minimalne zaštitne mjere ne 

dovode u pitanje primjenu strožih zahtjeva 

u pogledu okoliša, zdravlja i sigurnosti te 

socijalne održivosti utvrđene u pravu 

Unije, kada je primjenjivo. 

Or. en 
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Amandman  198 

Markus Ferber 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 21. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(21) Podsjećajući na zajedničku obvezu 

Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 

da provode načela utvrđena u Europskom 

stupu socijalnih prava radi potpore 

održivom i uključivom rastu te uvažavajući 

važnost međunarodnih minimalnih ljudskih 

i radničkih prava i standarda, usklađenost s 

minimalnim zaštitnim mjerama trebala bi 

biti preduvjet da se gospodarska djelatnost 

može smatrati okolišno održivom. Stoga bi 

se gospodarske djelatnosti trebale smatrati 

okolišno održivima samo ako se obavljaju 

u skladu s Deklaracijom o temeljnim 

načelima i pravima rada Međunarodne 

organizacije rada („ILO”) i osam temeljnih 

konvencija ILO-a. U temeljnim 

konvencijama ILO-a definiraju se ljudska i 

radnička prava koja poduzeća moraju 

poštovati. Neki od tih međunarodnih 

standarda utvrđeni su i u Povelji o 

temeljnim pravima Europske unije, 

posebno zabrana ropstva i prisilnog rada te 

načelo nediskriminacije. Te minimalne 

zaštitne mjere ne dovode u pitanje 

primjenu strožih zahtjeva u pogledu 

okoliša, zdravlja i sigurnosti te socijalne 

održivosti utvrđene u pravu Unije, kada je 

primjenjivo. 

(21) Podsjećajući na zajedničku obvezu 

Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 

da provode načela utvrđena u Europskom 

stupu socijalnih prava radi potpore 

održivom i uključivom rastu te uvažavajući 

važnost međunarodnih minimalnih ljudskih 

i radničkih prava i standarda, usklađenost s 

minimalnim zaštitnim mjerama trebala bi 

biti preduvjet da se gospodarska djelatnost 

može smatrati okolišno održivom. Stoga bi 

se gospodarske djelatnosti trebale smatrati 

okolišno održivima samo ako se obavljaju 

u skladu s Deklaracijom o temeljnim 

načelima i pravima rada Međunarodne 

organizacije rada („ILO”) i osam temeljnih 

konvencija ILO-a. U temeljnim 

konvencijama ILO-a definiraju se ljudska i 

radnička prava koja poduzeća moraju 

poštovati i zato služe kao dovoljno mjerilo 

za održive gospodarske djelatnosti. Neki 

od tih međunarodnih standarda utvrđeni su 

i u Povelji o temeljnim pravima Europske 

unije, posebno zabrana ropstva i prisilnog 

rada te načelo nediskriminacije. Te 

minimalne zaštitne mjere ne dovode u 

pitanje primjenu strožih zahtjeva u pogledu 

okoliša, zdravlja i sigurnosti te socijalne 

održivosti utvrđene u pravu Unije, kada je 

primjenjivo. 

Or. en 

Obrazloženje 

Standardi ILO-a dovoljni su za određivanje održivosti neke gospodarske djelatnosti. 

 

Amandman  199 

Dimitrios Papadimoulis 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 21.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (21 a) Europska investicijska banka 

(EIB) ima bogato iskustvo u području 

zelenih obveznica, poglavito u obliku 

obveznica za klimatsku osviještenost, koje 

su pridonijele zelenim obveznicama s 

18 milijardi eura kao i 160 projekata 

povezanih s obnovljivom energijom, koji 

su, nažalost, bili nejednako raspoređeni 

po regijama te im je nedostajao 

odgovarajući dugoročni i regionalno 

uravnoteženi plan. Ipak, tijela iz javnog 

sektora kao što su EIB i europska 

nadzorna tijela mogla su pratiti ključne 

razvoje događanja radi osiguravanja 

postupnog proširivanja i prilagođavanja 

taksonomije održivosti EU-a. 

Or. en 

 

Amandman  200 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 22. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(22) Uzimajući u obzir specifične 

tehničke podatke potrebne za procjenu 

utjecaja na okoliš gospodarske djelatnosti i 

brze promjene u području znanosti i 

tehnologije, kriteriji okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti trebali bi se 

redovito prilagođavati u skladu s tim 

promjenama. Kako bi kriteriji bili ažurni, 

temeljili se na znanstvenim dokazima i 

doprinosima stručnjaka i relevantnih 

dionika, trebalo bi detaljnije utvrditi uvjete 

u pogledu znatnog doprinosa i znatne štete 

za različite gospodarske djelatnosti te bi ih 

(22) Uzimajući u obzir specifične 

tehničke podatke potrebne za procjenu 

utjecaja na okoliš gospodarske djelatnosti i 

brze promjene u području znanosti i 

tehnologije, kriteriji relevantni za 

određivanje okolišne održivosti 
gospodarskih djelatnosti trebali bi se 

redovito prilagođavati u skladu s tim 

promjenama. Kako bi kriteriji i pokazatelji 

bili ažurni, temeljili se na znanstvenim 

dokazima i doprinosima stručnjaka i 

relevantnih dionika, trebalo bi detaljnije 

utvrditi uvjete u pogledu znatnog doprinosa 
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trebalo redovito ažurirati. U tu bi svrhu 

Komisija trebala utvrditi prilagođene 

detaljne kriterije tehničke provjere za 

različite gospodarske djelatnosti na temelju 

tehničkog doprinosa višedioničke 

platforme za održivo financiranje. 

i znatne štete za različite gospodarske 

djelatnosti te bi ih trebalo redovito 

ažurirati. U tu bi svrhu Komisija trebala 

utvrditi prilagođene detaljne kriterije 

tehničke provjere i skup usklađenih 

pokazatelja za različite gospodarske 

djelatnosti na temelju tehničkog doprinosa 

višedioničke platforme za održivo 

financiranje. 

Or. en 

 

Amandman  201 

Jo Leinen 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 23. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(23) Neke gospodarske djelatnosti imaju 

negativan učinak na okoliš, a znatan 

doprinos jednom ili više okolišnih ciljeva 

može se postići smanjenjem tog negativnog 

učinka. Za te je gospodarske djelatnosti 

primjereno utvrditi kriterije tehničke 

provjere kojima se zahtijeva znatno 

poboljšanje okolišne učinkovitosti u 

odnosu na, među ostalim, prosjek za tu 

djelatnost. Tim bi kriterijima također 

trebalo uzeti u obzir dugoročni utjecaj 

pojedine gospodarske djelatnosti. 

(23) Neke gospodarske djelatnosti imaju 

negativan učinak na okoliš, a znatan 

doprinos jednom ili više okolišnih ciljeva 

može se postići smanjenjem tog negativnog 

učinka. Za te je gospodarske djelatnosti 

primjereno utvrditi kriterije tehničke 

provjere kojima se zahtijeva znatno 

poboljšanje okolišne učinkovitosti u 

odnosu na, među ostalim, prosjek za tu 

djelatnost. Tim bi kriterijima također 

trebalo uzeti u obzir dugoročni utjecaj 

pojedine gospodarske djelatnosti, osobito 

ekološke prednosti proizvoda i usluga 

kojima se služi kao i doprinos 

međupoizvodâ, i tako procijeniti učinak 

svih faza proizvodnje i upotrebe u cijelom 

vrijednosnom lancu i životnom ciklusu. 

Or. de 

 

Amandman  202 

Bas Eickhout 

 

Prijedlog uredbe 
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Uvodna izjava 23. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(23) Neke gospodarske djelatnosti imaju 

negativan učinak na okoliš, a znatan 

doprinos jednom ili više okolišnih ciljeva 

može se postići smanjenjem tog negativnog 

učinka. Za te je gospodarske djelatnosti 

primjereno utvrditi kriterije tehničke 

provjere kojima se zahtijeva znatno 

poboljšanje okolišne učinkovitosti u 

odnosu na, među ostalim, prosjek za tu 

djelatnost. Tim bi kriterijima također 

trebalo uzeti u obzir dugoročni utjecaj 

pojedine gospodarske djelatnosti. 

(23) Neke gospodarske djelatnosti imaju 

negativan učinak na okoliš, a znatan 

doprinos jednom ili više okolišnih ciljeva 

može se postići smanjenjem tog negativnog 

učinka. Za te je gospodarske djelatnosti 

primjereno utvrditi kriterije tehničke 

provjere kojima se zahtijeva znatno 

poboljšanje okolišne učinkovitosti u 

odnosu na, među ostalim, prosjek za tu 

djelatnost kako bi se razmotrilo može li ta 

djelatnost znatno pridonijeti jednom 

okolišnom cilju ili više njih. Tim bi 

kriterijima također trebalo uzeti u obzir 

dugoročni utjecaj pojedine gospodarske 

djelatnosti te zajamčiti da se gospodarske 

djelatnosti koje pridonose učinku 

zaključavanja visokih emisija ugljika ne 

smatraju održivim gospodarskim 

djelatnostima. 

Or. en 

 

Amandman  203 

Luke Ming Flanagan 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 23. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(23) Neke gospodarske djelatnosti imaju 

negativan učinak na okoliš, a znatan 

doprinos jednom ili više okolišnih ciljeva 

može se postići smanjenjem tog negativnog 

učinka. Za te je gospodarske djelatnosti 

primjereno utvrditi kriterije tehničke 

provjere kojima se zahtijeva znatno 

poboljšanje okolišne učinkovitosti u 

odnosu na, među ostalim, prosjek za tu 

djelatnost. Tim bi kriterijima također 

trebalo uzeti u obzir dugoročni utjecaj 

pojedine gospodarske djelatnosti. 

(23) Neke gospodarske djelatnosti, kao 

što su veliki trgovinski sporazumi, imaju 

negativan učinak ne samo na lokalne 

proizvođače, koji se često ne mogu 

natjecati s proizvodnim pogonima s nižim 

troškovima izvan Europske unije nego i 

na okoliš, a znatan doprinos jednom ili 

više okolišnih ciljeva može se postići 

smanjenjem tog negativnog učinka. Za te je 

gospodarske djelatnosti primjereno utvrditi 

kriterije tehničke provjere kojima se 

zahtijeva znatno poboljšanje okolišne 
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učinkovitosti u odnosu na, među ostalim, 

prosjek za tu djelatnost. Tim bi kriterijima 

također trebalo uzeti u obzir dugoročni 

utjecaj pojedine gospodarske djelatnosti. 

Or. en 

 

Amandman  204 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 23. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(23) Neke gospodarske djelatnosti imaju 

negativan učinak na okoliš, a znatan 

doprinos jednom ili više okolišnih ciljeva 

može se postići smanjenjem tog negativnog 

učinka. Za te je gospodarske djelatnosti 

primjereno utvrditi kriterije tehničke 

provjere kojima se zahtijeva znatno 

poboljšanje okolišne učinkovitosti u 

odnosu na, među ostalim, prosjek za tu 

djelatnost. Tim bi kriterijima također 

trebalo uzeti u obzir dugoročni utjecaj 

pojedine gospodarske djelatnosti. 

(23) Neke gospodarske djelatnosti imaju 

negativan učinak na okoliš, a znatan 

doprinos jednom ili više okolišnih ciljeva 

može se postići smanjenjem tog negativnog 

učinka. Za te je gospodarske djelatnosti 

primjereno utvrditi kriterije tehničke 

provjere kojima se zahtijeva znatno 

poboljšanje okolišne učinkovitosti u 

odnosu na, među ostalim, prosjek za tu 

djelatnost u zemlji ili regiji. Tim bi 

kriterijima također trebalo uzeti u obzir 

dugoročni utjecaj pojedine gospodarske 

djelatnosti. 

Or. en 

 

Amandman  205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 23. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(23) Neke gospodarske djelatnosti imaju 

negativan učinak na okoliš, a znatan 

doprinos jednom ili više okolišnih ciljeva 

može se postići smanjenjem tog negativnog 

učinka. Za te je gospodarske djelatnosti 

(23) Neke gospodarske djelatnosti imaju 

negativan učinak na okoliš, a znatan 

doprinos jednom ili više okolišnih ciljeva 

može se postići smanjenjem tog negativnog 

učinka. Za te je gospodarske djelatnosti 
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primjereno utvrditi kriterije tehničke 

provjere kojima se zahtijeva znatno 

poboljšanje okolišne učinkovitosti u 

odnosu na, među ostalim, prosjek za tu 

djelatnost. Tim bi kriterijima također 

trebalo uzeti u obzir dugoročni utjecaj 

pojedine gospodarske djelatnosti. 

primjereno utvrditi kriterije tehničke 

provjere kojima se zahtijeva poboljšanje 

okolišne učinkovitosti u odnosu na, među 

ostalim, prosjek za tu djelatnost. Tim bi 

kriterijima također trebalo uzeti u obzir 

dugoročni utjecaj (tj. više od tri godine) 

pojedine gospodarske djelatnosti. 

Or. en 

 

Amandman  206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 24. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(24) Gospodarska djelatnost ne bi se 

smjela smatrati okolišno održivom ako 

njezin štetni utjecaj na okoliš premašuje 

njezine koristi. Kriterijima tehničke 

provjere trebalo bi utvrditi minimalne 

zahtjeve potrebne kako bi se izbjegla 

značajna šteta za druge ciljeve. Pri 

utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke 

provjere Komisija bi trebala osigurati da se 

ti kriteriji temelje na dostupnim 

znanstvenim dokazima i da se redovito 

ažuriraju. Ako se znanstvenom 

evaluacijom rizici ne mogu utvrditi s 

dostatnom sigurnošću, trebalo bi se 

primjenjivati načelo opreznosti u skladu s 

člankom 191. UFEU-a. 

(24) Gospodarska djelatnost ne bi se 

smjela smatrati okolišno održivom ako ne 

donosi neto korist za okoliš. Kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi utvrditi 

minimalne zahtjeve potrebne kako bi se 

izbjegla značajna šteta za druge ciljeve. Pri 

utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke 

provjere Komisija bi trebala osigurati da se 

ti kriteriji temelje na dostupnim 

znanstvenim dokazima i da se redovito 

ažuriraju. Ako se znanstvenom 

evaluacijom rizici ne mogu utvrditi s 

dostatnom sigurnošću, trebalo bi se 

primjenjivati načelo opreznosti u skladu s 

člankom 191. UFEU-a. 

Or. en 

 

Amandman  207 

Fulvio Martusciello 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 24. 

 



 

AM\1172566HR.docx 63/166 PE632.153v01-00 

 HR 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(24) Gospodarska djelatnost ne bi se 

smjela smatrati okolišno održivom ako 

njezin štetni utjecaj na okoliš premašuje 

njezine koristi. Kriterijima tehničke 

provjere trebalo bi utvrditi minimalne 

zahtjeve potrebne kako bi se izbjegla 

značajna šteta za druge ciljeve. Pri 

utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke 

provjere Komisija bi trebala osigurati da se 

ti kriteriji temelje na dostupnim 

znanstvenim dokazima i da se redovito 

ažuriraju. Ako se znanstvenom 

evaluacijom rizici ne mogu utvrditi s 

dostatnom sigurnošću, trebalo bi se 

primjenjivati načelo opreznosti u skladu s 

člankom 191. UFEU-a. 

(24) Gospodarska djelatnost ne bi se 

smjela smatrati okolišno održivom ako 

njezin štetni utjecaj na okoliš premašuje 

njezine koristi te ne bi smjela u znatnoj 

mjeri štetno utjecati na ostale okolišne 

ciljeve. Kriterijima tehničke provjere 

utemeljenima na usklađenim 

pokazateljima trebalo bi utvrditi 

minimalne zahtjeve potrebne kako bi se 

izbjegla značajna šteta za druge ciljeve. Pri 

utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke 

provjere i usklađenih pokazatelja 

Komisija bi trebala osigurati da se ti 

kriteriji i pokazatelji temelje na dostupnim 

znanstvenim dokazima i da se redovito 

ažuriraju. Ako se znanstvenom 

evaluacijom rizici ne mogu utvrditi s 

dostatnom sigurnošću, trebalo bi se 

primjenjivati načelo opreznosti u skladu s 

člankom 191. UFEU-a. 

Or. en 

 

Amandman  208 

Luke Ming Flanagan 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 24. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(24) Gospodarska djelatnost ne bi se 

smjela smatrati okolišno održivom ako 

njezin štetni utjecaj na okoliš premašuje 

njezine koristi. Kriterijima tehničke 

provjere trebalo bi utvrditi minimalne 

zahtjeve potrebne kako bi se izbjegla 

značajna šteta za druge ciljeve. Pri 

utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke 

provjere Komisija bi trebala osigurati da se 

ti kriteriji temelje na dostupnim 

znanstvenim dokazima i da se redovito 

ažuriraju. Ako se znanstvenom 

evaluacijom rizici ne mogu utvrditi s 

(24) Gospodarska djelatnost ne bi se 

smjela smatrati okolišno održivom ako 

njezin štetni utjecaj na okoliš premašuje 

njezine koristi te bi se u tom pogledu za 

sve velike trgovinske sporazume trebalo 

provesti neovisno istraživanje o učinku 

prije nego što se provedu. Kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi utvrditi 

minimalne zahtjeve potrebne kako bi se 

izbjegla značajna šteta za druge ciljeve. Pri 

utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke 

provjere Komisija bi trebala osigurati da se 

ti kriteriji temelje na dostupnim 
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dostatnom sigurnošću, trebalo bi se 

primjenjivati načelo opreznosti u skladu s 

člankom 191. UFEU-a. 

znanstvenim dokazima i da se redovito 

ažuriraju. Ako se znanstvenom 

evaluacijom rizici ne mogu utvrditi s 

dostatnom sigurnošću, trebalo bi se 

primjenjivati načelo opreznosti u skladu s 

člankom 191. UFEU-a. 

Or. en 

 

Amandman  209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 24. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(24) Gospodarska djelatnost ne bi se 

smjela smatrati okolišno održivom ako 

njezin štetni utjecaj na okoliš premašuje 

njezine koristi. Kriterijima tehničke 

provjere trebalo bi utvrditi minimalne 

zahtjeve potrebne kako bi se izbjegla 

značajna šteta za druge ciljeve. Pri 

utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke 

provjere Komisija bi trebala osigurati da se 

ti kriteriji temelje na dostupnim 

znanstvenim dokazima i da se redovito 

ažuriraju. Ako se znanstvenom 

evaluacijom rizici ne mogu utvrditi s 

dostatnom sigurnošću, trebalo bi se 

primjenjivati načelo opreznosti u skladu s 

člankom 191. UFEU-a. 

(24) Gospodarska djelatnost ne bi se 

smjela smatrati okolišno održivom ako 

njezin štetni utjecaj na okoliš premašuje 

njezine koristi. Kriterijima tehničke 

provjere trebalo bi utvrditi minimalne 

zahtjeve potrebne kako bi se izbjegla 

značajna šteta za druge ciljeve. Pri 

utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke 

provjere Komisija bi trebala osigurati da se 

ti kriteriji temelje na dostupnim 

znanstvenim dokazima i da uzimaju u 

obzir cijeli vrijednosni lanac i životni 

ciklus tehnologija i da se redovito 

ažuriraju. Ako se znanstvenom 

evaluacijom rizici ne mogu utvrditi s 

dostatnom sigurnošću, trebalo bi se 

primjenjivati načelo opreznosti u skladu s 

člankom 191. UFEU-a. 

Or. fr 

 

Amandman  210 

Markus Ferber 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 24. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(24) Gospodarska djelatnost ne bi se 

smjela smatrati okolišno održivom ako 

njezin štetni utjecaj na okoliš premašuje 

njezine koristi. Kriterijima tehničke 

provjere trebalo bi utvrditi minimalne 

zahtjeve potrebne kako bi se izbjegla 

značajna šteta za druge ciljeve. Pri 

utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke 

provjere Komisija bi trebala osigurati da se 

ti kriteriji temelje na dostupnim 

znanstvenim dokazima i da se redovito 

ažuriraju. Ako se znanstvenom 

evaluacijom rizici ne mogu utvrditi s 

dostatnom sigurnošću, trebalo bi se 

primjenjivati načelo opreznosti u skladu s 

člankom 191. UFEU-a. 

(24) Gospodarska djelatnost ne bi se 

smjela smatrati okolišno održivom ako 

njezin štetni utjecaj na okoliš premašuje 

njezine koristi. Kriterijima tehničke 

provjere trebalo bi utvrditi minimalne 

zahtjeve potrebne kako bi se izbjegla 

značajna šteta za druge ciljeve. Pri 

utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke 

provjere Komisija bi trebala osigurati da su 

ti kriteriji razumni, proporcionalni te da se 

temelje na dostupnim znanstvenim 

dokazima i da se redovito ažuriraju. Ako se 

znanstvenom evaluacijom rizici ne mogu 

utvrditi s dostatnom sigurnošću, trebalo bi 

se primjenjivati načelo opreznosti u skladu 

s člankom 191. UFEU-a. 

Or. en 

 

Amandman  211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 26. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(26) Komisija bi pri utvrđivanju i 

ažuriranju kriterija tehničke provjere 

trebala uzeti u obzir i specifičnosti 

infrastrukturnog sektora te analizom 

troškova i koristi obuhvatiti okolišne, 

socijalne i gospodarske vanjske učinke. 

Komisija bi u tom pogledu trebala uzeti u 

obzir rad međunarodnih organizacija, kao 

što je OECD, mjerodavno zakonodavstvo i 

standarde Unije, uključujući 

Direktivu 2001/42/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća42, 

Direktivu 2011/92/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća43, 

Direktivu 2014/23/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća44, 

Direktivu 2014/24/EU Europskog 

(26) Komisija bi pri utvrđivanju i 

ažuriranju kriterija tehničke provjere 

trebala uzeti u obzir i specifičnosti 

različitih sektora te analizom troškova i 

koristi obuhvatiti okolišne, socijalne i 

gospodarske vanjske učinke. U pogledu 

energetskog sektora Komisija bi trebala 

uzeti u obzir članak 194. UFEU-a i pravo 

svake države članice da utvrdi uvjete za 

iskorištavanje svojih energetskih resursa, 

svoj izbor među različitim izvorima 

energije i opću strukturu svoje opskrbe 

energijom. Komisija bi u tom pogledu 

trebala uzeti u obzir rad međunarodnih 

organizacija, kao što je OECD, mjerodavno 

zakonodavstvo i standarde Unije, 

uključujući Direktivu 2001/42/EZ 
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parlamenta i Vijeća45, 

Direktivu 2014/25/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća46 te aktualnu 

metodologiju. U tom bi kontekstu 

kriterijima tehničke provjere trebalo 

promicati primjerene okvire upravljanja u 

koje su ugrađeni okolišni, socijalni i 

upravljački čimbenici, kako je navedeno u 

načelima odgovornog ulaganja koja 

podupiru Ujedinjeni narodi47, u svim 

fazama životnog ciklusa projekta. 

Europskog parlamenta i Vijeća42, 

Direktivu 2011/92/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća43, 

Direktivu 2014/23/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća44, 

Direktivu 2014/24/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća45, 

Direktivu 2014/25/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća46 te aktualnu 

metodologiju. U tom bi kontekstu 

kriterijima tehničke provjere trebalo 

promicati primjerene okvire upravljanja u 

koje su ugrađeni okolišni, socijalni i 

upravljački čimbenici, kako je navedeno u 

načelima odgovornog ulaganja koja 

podupiru Ujedinjeni narodi47, u svim 

fazama životnog ciklusa projekta. 

_________________ _________________ 

42 Direktiva 2001/42/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o 

procjeni učinaka određenih planova i 

programa na okoliš (SL L 197, 21.7.2001., 

str. 30.). 

42 Direktiva 2001/42/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o 

procjeni učinaka određenih planova i 

programa na okoliš (SL L 197, 21.7.2001., 

str. 30.). 

43 Direktiva 2011/92/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o 

procjeni utjecaja određenih javnih i 

privatnih projekata na okoliš (SL L 26, 

28.1.2012., str. 1.). 

43 Direktiva 2011/92/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o 

procjeni utjecaja određenih javnih i 

privatnih projekata na okoliš (SL L 26, 

28.1.2012., str. 1.). 

44 Direktiva 2014/23/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o 

dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL 

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

44 Direktiva 2014/23/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o 

dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL 

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

45 Direktiva 2014/24/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. 

o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage 

Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 

28.3.2014., str. 65.). 

45 Direktiva 2014/24/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. 

o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage 

Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 

28.3.2014., str. 65.). 

46 Direktiva 2014/25/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o 

nabavi subjekata koji djeluju u sektoru 

vodnog gospodarstva, energetskom i 

prometnom sektoru te sektoru poštanskih 

usluga i stavljanju izvan snage Direktive 

2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., 

str. 243.). 

46 Direktiva 2014/25/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o 

nabavi subjekata koji djeluju u sektoru 

vodnog gospodarstva, energetskom i 

prometnom sektoru te sektoru poštanskih 

usluga i stavljanju izvan snage Direktive 

2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., 

str. 243.). 
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47 

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

47 

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

Or. en 

 

Amandman  212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 26. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(26) Komisija bi pri utvrđivanju i 

ažuriranju kriterija tehničke provjere 

trebala uzeti u obzir i specifičnosti 

infrastrukturnog sektora te analizom 

troškova i koristi obuhvatiti okolišne, 

socijalne i gospodarske vanjske učinke. 

Komisija bi u tom pogledu trebala uzeti u 

obzir rad međunarodnih organizacija, kao 

što je OECD, mjerodavno zakonodavstvo i 

standarde Unije, uključujući 

Direktivu 2001/42/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća42, 

Direktivu 2011/92/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća43, 

Direktivu 2014/23/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća44, 

Direktivu 2014/24/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća45, 

Direktivu 2014/25/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća46 te aktualnu 

metodologiju. U tom bi kontekstu 

kriterijima tehničke provjere trebalo 

promicati primjerene okvire upravljanja u 

koje su ugrađeni okolišni, socijalni i 

upravljački čimbenici, kako je navedeno u 

načelima odgovornog ulaganja koja 

podupiru Ujedinjeni narodi47, u svim 

fazama životnog ciklusa projekta. 

(26) Komisija bi pri utvrđivanju i 

ažuriranju kriterija tehničke provjere 

trebala uzeti u obzir i specifičnosti 

različitih sektora te analizom troškova i 

koristi obuhvatiti okolišne, socijalne i 

gospodarske vanjske učinke. Komisija bi u 

tom pogledu trebala uzeti u obzir rad 

međunarodnih organizacija, kao što je 

OECD, mjerodavno zakonodavstvo i 

standarde Unije, uključujući 

Direktivu 2001/42/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća42, 

Direktivu 2011/92/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća43, 

Direktivu 2014/23/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća44, 

Direktivu 2014/24/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća45, 

Direktivu 2014/25/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća46 te aktualnu 

metodologiju. U tom bi kontekstu 

kriterijima tehničke provjere trebalo 

promicati primjerene okvire upravljanja u 

koje su ugrađeni okolišni, socijalni i 

upravljački čimbenici, kako je navedeno u 

načelima odgovornog ulaganja koja 

podupiru Ujedinjeni narodi47, u svim 

fazama životnog ciklusa projekta. 

_________________ _________________ 

42 Direktiva 2001/42/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o 

procjeni učinaka određenih planova i 

42 Direktiva 2001/42/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o 

procjeni učinaka određenih planova i 
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programa na okoliš (SL L 197, 21.7.2001., 

str. 30.). 

programa na okoliš (SL L 197, 21.7.2001., 

str. 30.). 

43 Direktiva 2011/92/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o 

procjeni utjecaja određenih javnih i 

privatnih projekata na okoliš (SL L 26, 

28.1.2012., str. 1.). 

43 Direktiva 2011/92/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o 

procjeni utjecaja određenih javnih i 

privatnih projekata na okoliš (SL L 26, 

28.1.2012., str. 1.). 

44 Direktiva 2014/23/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o 

dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL 

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

44 Direktiva 2014/23/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o 

dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL 

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

45 Direktiva 2014/24/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. 

o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage 

Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 

28.3.2014., str. 65.). 

45 Direktiva 2014/24/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. 

o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage 

Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 

28.3.2014., str. 65.). 

46 Direktiva 2014/25/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o 

nabavi subjekata koji djeluju u sektoru 

vodnog gospodarstva, energetskom i 

prometnom sektoru te sektoru poštanskih 

usluga i stavljanju izvan snage Direktive 

2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., 

str. 243.). 

46 Direktiva 2014/25/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o 

nabavi subjekata koji djeluju u sektoru 

vodnog gospodarstva, energetskom i 

prometnom sektoru te sektoru poštanskih 

usluga i stavljanju izvan snage Direktive 

2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., 

str. 243.). 

47 

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

47 

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

Or. en 

 

Amandman  213 

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

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 26.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (26 a) Komisija bi pri definiranju 

kriterija tehničke provjere trebala uzeti u 

obzir i prijelazne mjere prema 

djelatnostima koje podržavaju prijelaz na 

održivije gospodarstvo s nižim emisijama 

ugljika. 
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Or. en 

 

Amandman  214 

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

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 26.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (26 a) Komisija bi pri definiranju 

kriterija tehničke provjere trebala uzeti u 

obzir i prijelazne mjere prema 

djelatnostima koje podržavaju prijelaz na 

održivo gospodarstvo s nižim emisijama 

ugljika. 

Or. en 

 

Amandman  215 

Sirpa Pietikäinen 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 27. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(27) Kako bi se izbjeglo da se 

prikupljanjem sredstava za financiranje 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

naruši tržišno natjecanje, kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi osigurati da se 

sve relevantne gospodarske djelatnosti 

unutar određenog sektora mogu smatrati 

okolišno održivima i da se jednako tretiraju 

ako jednako pridonose jednom ili više 

okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. 

Ipak, njihov potencijal da pridonesu tim 

okolišnim ciljevima može biti različit u 

različitim sektorima, što treba biti uzeto u 

obzir u kriterijima. Tim se kriterijima 

međutim određene gospodarske djelatnosti 

unutar pojedinog sektora ne smiju staviti u 

nepovoljniji položaj u odnosu na druge 

djelatnosti istog sektora ako one u jednakoj 

(27) Kako bi se potaknula okolišno 

održiva ulaganja i kako bi se izbjeglo da 

se prikupljanjem sredstava za financiranje 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

naruši tržišno natjecanje, kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi osigurati da se 

sve relevantne gospodarske djelatnosti 

unutar gospodarskih makrosektora (tj. 

sektora razvrstanih prema NACE-u, kao 

što su poljoprivreda, šumarstvo i 

ribarstvo, proizvodnja, opskrba 

električnom energijom, plinom, parom i 

klimatizacijom, građevina, prijevoz i 

usluge skladištenja) mogu smatrati 

okolišno održivima i da se jednako tretiraju 

ako jednako pridonose jednom ili više 

okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi, 

a pritom ne nanose znatnu štetu drugim 
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mjeri pridonose okolišnim ciljevima. okolišnim ciljevima iz članaka 3. i 12. 

Ipak, njihov potencijal da pridonesu tim 

okolišnim ciljevima može biti različit u 

različitim sektorima, što treba biti uzeto u 

obzir u kriterijima tehničke provjere. Tim 

se kriterijima međutim određene 

gospodarske djelatnosti unutar 

gospodarskog makrosektora ne smiju 

staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na 

druge djelatnosti istog sektora ako one u 

jednakoj mjeri pridonose okolišnim 

ciljevima, a pritom ne nanose znatnu štetu 

drugim okolišnim ciljevima iz članaka 3. i 

12. 

Or. en 

 

Amandman  216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 27. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(27) Kako bi se izbjeglo da se 

prikupljanjem sredstava za financiranje 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

naruši tržišno natjecanje, kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi osigurati da se 

sve relevantne gospodarske djelatnosti 

unutar određenog sektora mogu smatrati 

okolišno održivima i da se jednako tretiraju 

ako jednako pridonose jednom ili više 

okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. 

Ipak, njihov potencijal da pridonesu tim 

okolišnim ciljevima može biti različit u 

različitim sektorima, što treba biti uzeto u 

obzir u kriterijima. Tim se kriterijima 

međutim određene gospodarske djelatnosti 

unutar pojedinog sektora ne smiju staviti u 

nepovoljniji položaj u odnosu na druge 

djelatnosti istog sektora ako one u jednakoj 

mjeri pridonose okolišnim ciljevima. 

(27) Kako bi se poticalo okolišno 

održive inovacije i izbjeglo da se 

prikupljanjem sredstava za financiranje 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

naruši tržišno natjecanje, kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi osigurati da se 

relevantne gospodarske djelatnosti unutar 

glavnih gospodarskih sektora, uključujući, 

među ostalim, poljoprivredu, građevinski 

sektor, energetiku, prijevoz, kemikalije i 

proizvodnju, mogu smatrati okolišno 

održivima i da se jednako tretiraju ako 

jednako pridonose jednom ili više 

okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. 

Ipak, njihov potencijal da pridonesu tim 

okolišnim ciljevima može biti različit u 

različitim sektorima, što treba biti uzeto u 

obzir u kriterijima. Tim se kriterijima 

međutim određene gospodarske djelatnosti 

unutar pojedinog sektora ne smiju staviti u 

nepovoljniji položaj u odnosu na druge 
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djelatnosti istog sektora ako one u jednakoj 

mjeri pridonose okolišnim ciljevima. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kriteriji tehničke provjere uključuju sve sektore koji doprinose održivom razvoju. 

 

Amandman  217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 27. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(27) Kako bi se izbjeglo da se 

prikupljanjem sredstava za financiranje 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

naruši tržišno natjecanje, kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi osigurati da se 

sve relevantne gospodarske djelatnosti 

unutar određenog sektora mogu smatrati 

okolišno održivima i da se jednako tretiraju 

ako jednako pridonose jednom ili više 

okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. 

Ipak, njihov potencijal da pridonesu tim 

okolišnim ciljevima može biti različit u 

različitim sektorima, što treba biti uzeto u 

obzir u kriterijima. Tim se kriterijima 

međutim određene gospodarske djelatnosti 

unutar pojedinog sektora ne smiju staviti u 

nepovoljniji položaj u odnosu na druge 

djelatnosti istog sektora ako one u jednakoj 

mjeri pridonose okolišnim ciljevima. 

(27) Kako bi se poticalo okolišno 

održive inovacije i izbjeglo da se 

prikupljanjem sredstava za financiranje 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

naruši tržišno natjecanje, kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi osigurati da se 

relevantne gospodarske djelatnosti unutar 

određenog sektora, uključujući, među 

ostalim, poljoprivredu, građevinski sektor, 

energetiku i prijevoz, mogu smatrati 

okolišno održivima i da se jednako tretiraju 

ako jednako pridonose jednom ili više 

okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. 

Ipak, njihov potencijal da pridonesu tim 

okolišnim ciljevima može biti različit u 

različitim sektorima, što treba biti uzeto u 

obzir u kriterijima. Tim se kriterijima 

međutim određene gospodarske djelatnosti 

unutar pojedinog sektora ne smiju staviti u 

nepovoljniji položaj u odnosu na druge 

djelatnosti istog sektora ako one u jednakoj 

mjeri pridonose okolišnim ciljevima. 

Or. en 

 

Amandman  218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 27. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(27) Kako bi se izbjeglo da se 

prikupljanjem sredstava za financiranje 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

naruši tržišno natjecanje, kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi osigurati da se 

sve relevantne gospodarske djelatnosti 

unutar određenog sektora mogu smatrati 

okolišno održivima i da se jednako tretiraju 

ako jednako pridonose jednom ili više 

okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. 

Ipak, njihov potencijal da pridonesu tim 

okolišnim ciljevima može biti različit u 

različitim sektorima, što treba biti uzeto u 

obzir u kriterijima. Tim se kriterijima 

međutim određene gospodarske djelatnosti 

unutar pojedinog sektora ne smiju staviti u 

nepovoljniji položaj u odnosu na druge 

djelatnosti istog sektora ako one u jednakoj 

mjeri pridonose okolišnim ciljevima. 

(27) Kako bi se izbjeglo da se 

prikupljanjem sredstava za financiranje 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

naruši tržišno natjecanje, kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi osigurati da se 

sve relevantne gospodarske djelatnosti 

unutar glavnih gospodarskih sektora, 

uključujući, među ostalim, poljoprivredu, 

građevinski sektor, energetiku, prijevoz i 

proizvodnju, mogu smatrati okolišno 

održivima i da se jednako tretiraju ako 

jednako pridonose jednom ili više 

okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. 

Ipak, njihov potencijal da pridonesu tim 

okolišnim ciljevima može biti različit u 

različitim sektorima, što treba biti uzeto u 

obzir u kriterijima specifičnima za 

industriju. Tim se kriterijima međutim 

određene gospodarske djelatnosti unutar 

pojedinog sektora ne smiju staviti u 

nepovoljniji položaj u odnosu na druge 

djelatnosti istog sektora ako one u jednakoj 

mjeri pridonose okolišnim ciljevima. 

Or. en 

 

Amandman  219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 27. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(27) Kako bi se izbjeglo da se 

prikupljanjem sredstava za financiranje 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

naruši tržišno natjecanje, kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi osigurati da se 

sve relevantne gospodarske djelatnosti 

(27) Kako bi se izbjeglo da se 

prikupljanjem sredstava za financiranje 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

naruši tržišno natjecanje, kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi osigurati da se 

sve relevantne gospodarske djelatnosti 
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unutar određenog sektora mogu smatrati 

okolišno održivima i da se jednako tretiraju 

ako jednako pridonose jednom ili više 

okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. 

Ipak, njihov potencijal da pridonesu tim 

okolišnim ciljevima može biti različit u 

različitim sektorima, što treba biti uzeto u 

obzir u kriterijima. Tim se kriterijima 

međutim određene gospodarske djelatnosti 

unutar pojedinog sektora ne smiju staviti u 

nepovoljniji položaj u odnosu na druge 

djelatnosti istog sektora ako one u jednakoj 

mjeri pridonose okolišnim ciljevima. 

unutar određenog sektora mogu smatrati 

okolišno održivima i da se jednako tretiraju 

ako jednako pridonose jednom ili više 

okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. 

Ipak, njihov potencijal da pridonesu tim 

okolišnim ciljevima može biti različit u 

različitim sektorima, što treba biti uzeto u 

obzir u kriterijima. Zato ne smiju nastati 

crne ili smeđe liste na temelju kriterija za 

provjeru. Tim se kriterijima međutim 

određene gospodarske djelatnosti unutar 

pojedinog sektora ne smiju staviti u 

nepovoljniji položaj u odnosu na druge 

djelatnosti istog sektora ako one u jednakoj 

mjeri pridonose okolišnim ciljevima. 

Or. en 

 

Amandman  220 

Bas Eickhout 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 27. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(27) Kako bi se izbjeglo da se 

prikupljanjem sredstava za financiranje 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

naruši tržišno natjecanje, kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi osigurati da se 

sve relevantne gospodarske djelatnosti 

unutar određenog sektora mogu smatrati 

okolišno održivima i da se jednako tretiraju 

ako jednako pridonose jednom ili više 

okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. 

Ipak, njihov potencijal da pridonesu tim 

okolišnim ciljevima može biti različit u 

različitim sektorima, što treba biti uzeto u 

obzir u kriterijima. Tim se kriterijima 

međutim određene gospodarske djelatnosti 

unutar pojedinog sektora ne smiju staviti u 

nepovoljniji položaj u odnosu na druge 

djelatnosti istog sektora ako one u jednakoj 

mjeri pridonose okolišnim ciljevima. 

(27) Kako bi se izbjeglo da se 

prikupljanjem sredstava za financiranje 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

naruši tržišno natjecanje, kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi osigurati da se 

sve relevantne gospodarske djelatnosti 

unutar određenog sektora mogu smatrati 

okolišno održivima i da se jednako tretiraju 

ako, s obzirom na način provođenja tih 

djelatnosti, jednako pridonose jednom ili 

više okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj 

Uredbi. Ipak, njihov potencijal da 

pridonesu tim okolišnim ciljevima može 

biti različit u različitim sektorima, što treba 

biti uzeto u obzir u kriterijima. Tim se 

kriterijima međutim određene gospodarske 

djelatnosti unutar pojedinog sektora ne 

smiju staviti u nepovoljniji položaj u 

odnosu na druge djelatnosti istog sektora 

ako one u jednakoj mjeri pridonose 
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okolišnim ciljevima. 

Or. en 

 

Amandman  221 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 27. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(27) Kako bi se izbjeglo da se 

prikupljanjem sredstava za financiranje 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

naruši tržišno natjecanje, kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi osigurati da se 

sve relevantne gospodarske djelatnosti 

unutar određenog sektora mogu smatrati 

okolišno održivima i da se jednako tretiraju 

ako jednako pridonose jednom ili više 

okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. 

Ipak, njihov potencijal da pridonesu tim 

okolišnim ciljevima može biti različit u 

različitim sektorima, što treba biti uzeto u 

obzir u kriterijima. Tim se kriterijima 

međutim određene gospodarske djelatnosti 

unutar pojedinog sektora ne smiju staviti u 

nepovoljniji položaj u odnosu na druge 

djelatnosti istog sektora ako one u jednakoj 

mjeri pridonose okolišnim ciljevima. 

(27) Kako bi se izbjeglo da se 

prikupljanjem sredstava za financiranje 

okolišno održivih gospodarskih djelatnosti 

naruši tržišno natjecanje, kriterijima 

tehničke provjere trebalo bi osigurati da se 

sve relevantne gospodarske djelatnosti 

unutar određenog sektora mogu smatrati 

okolišno održivima i da se jednako tretiraju 

ako jednako pridonose jednom ili više 

okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. 

Ipak, njihov potencijal da pridonesu tim 

okolišnim ciljevima može biti različit u 

različitim sektorima, što treba biti uzeto u 

obzir u kriterijima. Ti se kriteriji međutim 

trebaju jednako primjenjivati na sve 

sudionike na tržištu, a određene 

gospodarske djelatnosti unutar pojedinog 

sektora ne smiju se staviti u nepovoljniji 

položaj u odnosu na druge djelatnosti istog 

sektora ako one u jednakoj mjeri pridonose 

okolišnim ciljevima. 

Or. en 

 

Amandman  222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 27.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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 (27 a) Okolišno održive djelatnosti 

nastaju iz tehnologija i proizvoda koji se 

razvijaju duž čitavog vrijednosnog lanca. 

Zbog toga bi se u kriterijima tehničke 

provjere trebalo uzeti u obzir ulogu 

čitavog vrijednosnog lanca, od obrade 

sirovina do konačnog proizvoda i njegove 

faze otpada, u stvaranju okolišno održivih 

djelatnosti. 

Or. en 

Obrazloženje 

Okolišno održive djelatnosti ovise o suradnji različitih sektora i gospodarskih dionika duž 

čitavih vrijednosnih lanaca. Taj bi se aspekt trebao odraziti u kriterijima tehničke provjere za 

okolišno održive djelatnosti. 

 

Amandman  223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 27.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (27 a) Kako bi se izbjeglo narušavanje 

vrijednosnih lanaca koji dobro 

funkcioniraju, u kriterijima za tehničku 

provjeru potrebno je uzeti u obzir da su 

okolišno održive djelatnosti moguće zbog 

tehnologija i proizvoda koje razvijaju 

razni gospodarski subjekti. 

Or. en 

 

Amandman  224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 28. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(28) Komisija bi pri utvrđivanju kriterija (28) Komisija bi pri utvrđivanju kriterija 
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tehničke provjere trebala procijeniti bi li 

donošenje tih kriterija za okolišno održive 

djelatnosti imalo za posljedicu 

neupotrebljivost imovine ili nastanak 

neusklađenih poticaja te bi li imalo 

negativan utjecaj na likvidnost na 

financijskim tržištima. 

tehničke provjere trebala procijeniti 

potencijalne rizike tranzicije, bi li tempo 

donošenja tih kriterija za okolišno održive 

djelatnosti imao za posljedicu 

neupotrebljivost imovine ili nastanak 

neusklađenih poticaja te bi li imao 

negativan utjecaj na likvidnost na 

financijskim tržištima. 

Or. en 

 

Amandman  225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 30. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(30) Kako bi se osiguralo da se ulaganja 

usmjere prema gospodarskim djelatnostima 

koje imaju najveći pozitivan učinak na 

okolišne ciljeve, Komisija bi trebala dati 

prednost utvrđivanju kriterija tehničke 

provjere za gospodarske djelatnosti koje 

imaju najveći potencijal pridonijeti 

okolišnim ciljevima. 

(30) Kako bi se osiguralo da se ulaganja 

usmjere prema gospodarskim djelatnostima 

koje imaju najveći pozitivan učinak na 

okolišne ciljeve, Komisija bi trebala dati 

prednost utvrđivanju kriterija tehničke 

provjere za gospodarske djelatnosti koje 

imaju najveći potencijal pridonijeti 

okolišnim ciljevima. Kriteriji za provjeru 

trebaju se temeljiti na ishodima projekata 

kako bi olakšali otkrivanje i razvoj novih 

tehnologija te voditi računa o 

prilagodljivosti tih tehnologija. 

Or. en 

 

Amandman  226 

Anne Sander 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 30. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(30) Kako bi se osiguralo da se ulaganja 

usmjere prema gospodarskim djelatnostima 

(30) Kako bi se osiguralo da se ulaganja 

usmjere prema gospodarskim djelatnostima 
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koje imaju najveći pozitivan učinak na 

okolišne ciljeve, Komisija bi trebala dati 

prednost utvrđivanju kriterija tehničke 

provjere za gospodarske djelatnosti koje 

imaju najveći potencijal pridonijeti 

okolišnim ciljevima. 

koje imaju najveći pozitivan učinak na 

okolišne ciljeve, Komisija bi trebala dati 

prednost utvrđivanju kriterija tehničke 

provjere za gospodarske djelatnosti koje 

imaju najveći potencijal pridonijeti 

okolišnim ciljevima i, kao prioritet, 

ublažavanju klimatskih promjena. 

Kriteriji tehničke provjere trebaju biti 

dovoljno fleksibilni za stalno uvođenje 

novih tehnologija i inovacija. 

Or. en 

 

Amandman  227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 31. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(31) Trebalo bi utvrditi primjerene 

kriterije tehničke provjere za prometni 

sektor, uključujući mobilnu imovinu, pri 

čemu bi trebalo uzeti u obzir da na 

prometni sektor, uključujući međunarodni 

pomorski promet, otpada približno 26 % 

ukupnih stakleničkih plinova u Uniji. U 

skladu s Akcijskim planom o financiranju 

održivog rasta48 oko 30 % dodatnih 

godišnjih potreba ulaganja u održivi razvoj 

u Uniji odnosi se na prometni sektor, što 

uključuje povećanu elektrifikaciju ili 

prelazak na čišće načine prijevoza 

poticanjem alternativnih načina prijevoza i 

upravljanja prometom. 

(31) Trebalo bi utvrditi primjerene 

kriterije tehničke provjere za prometni 

sektor, uključujući mobilnu imovinu, pri 

čemu bi trebalo uzeti u obzir cjelokupni 

životni ciklus tehnologija te da na 

prometni sektor, uključujući međunarodni 

pomorski promet, otpada približno 26 % 

ukupnih stakleničkih plinova u Uniji. U 

skladu s Akcijskim planom o financiranju 

održivog rasta48 oko 30 % dodatnih 

godišnjih potreba ulaganja u održivi razvoj 

u Uniji odnosi se na prometni sektor, što 

uključuje povećanu elektrifikaciju ili 

prelazak na čišće načine prijevoza 

poticanjem alternativnih načina prijevoza i 

upravljanja prometom. 

_________________ _________________ 

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

Or. fr 

 

Amandman  228 
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Sirpa Pietikäinen 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 32. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i iskustvom u 

predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 

privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, 

europskih nadzornih tijela i Europske 

investicijske banke. Među stručnjacima iz 

privatnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, sveučilišta, istraživačke institute, 

udruge i organizacije. Platforma bi 

Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

tehničke provjere, uključujući njihov 

potencijalni utjecaj na vrednovanje 

imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. Platforma bi osim toga Komisiju 

trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji 

tehničke provjere prikladni za daljnju 

upotrebu u budućim inicijativama politike 

Unije u cilju olakšavanja održivih ulaganja. 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere i 

usklađenih pokazatelja trebalo bi uključiti 

relevantne dionike te uzeti u obzir 

znanstvene dokaze, najbolje prakse te 

postojeći rad i subjekte, posebno 

Platformu Komisije za kružno 

gospodarstvo i savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i iskustvom u 

predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 

privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš i 

nacionalnih agencija za zaštitu okoliša, 

europskih nadzornih tijela, Europske 

savjetodavne skupine za financijsko 

izvještavanje i Europske investicijske 

banke. Među stručnjacima iz privatnog 

sektora trebali bi biti zastupljeni 

predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, sveučilišta, istraživačke institute, 

udruge i organizacije. Platforma bi 

Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

tehničke provjere i usklađenih pokazatelja, 

uključujući njihov potencijalni utjecaj na 

vrednovanje imovine koja se prije 

donošenja kriterija tehničke provjere na 

temelju usklađenih pokazatelja smatrala 

održivom imovinom ili imovinom koja ima 

negativan učinak na okoliš u skladu s 

postojećim tržišnim praksama. Platforma bi 

osim toga Komisiju trebala savjetovati o 



 

AM\1172566HR.docx 79/166 PE632.153v01-00 

 HR 

tome jesu li kriteriji tehničke provjere i 

pokazatelji prikladni za daljnju upotrebu u 

budućim inicijativama politike Unije u 

cilju olakšavanja održivih ulaganja. 

Platforma bi Komisiju trebala savjetovati 

o razvoju standarda za održivost i 

integriranih standarda za izvješćivanje za 

korporacije i sudionike na financijskom 

tržištu, uključujući revizijom Direktive 

2013/34/EU. 

Or. en 

 

Amandman  229 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 32. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i iskustvom u 

predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 

privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, 

europskih nadzornih tijela i Europske 

investicijske banke. Među stručnjacima iz 

privatnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, sveučilišta, istraživačke institute, 

udruge i organizacije. Platforma bi 

Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i globalnim iskustvom 

u predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 

privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, 

europskih nadzornih tijela i Europske 

investicijske banke. Među stručnjacima iz 

privatnog sektora trebala bi se vidjeti 

širina sektora i trebali bi biti zastupljeni 

predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, sveučilišta, istraživačke institute, 

udruge i organizacije. Platformi bi, prema 

potrebi, trebalo dopustiti traženje savjeta 
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tehničke provjere, uključujući njihov 

potencijalni utjecaj na vrednovanje 

imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. Platforma bi osim toga Komisiju 

trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji 

tehničke provjere prikladni za daljnju 

upotrebu u budućim inicijativama politike 

Unije u cilju olakšavanja održivih ulaganja. 

od pojedinaca koji nisu članovi. Platforma 

bi Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

tehničke provjere, uključujući njihov 

potencijalni utjecaj na vrednovanje 

imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. Platforma bi osim toga Komisiju 

trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji 

tehničke provjere prikladni za daljnju 

upotrebu u budućim inicijativama politike 

Unije u cilju olakšavanja održivih ulaganja. 

Or. en 

 

Amandman  230 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 32. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i iskustvom u 

predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 

privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, 

europskih nadzornih tijela i Europske 

investicijske banke. Među stručnjacima iz 

privatnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, sveučilišta, istraživačke institute, 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir znanstvene dokaze, 

socioekonomski učinak, najbolje prakse i 
savjete stručnjaka s dokazanim znanjem i 

iskustvom u svim predmetnim područjima. 

U tu bi svrhu Komisija trebala uspostaviti 

platformu za održivo financiranje. Ta bi se 

platforma trebala sastojati od velikog broja 

stručnjaka iz javnog i privatnog sektora 

kako bi se osiguralo da se svi relevantni 

sektori uzmu u obzir. Među 

predstavnicima javnog sektora trebali bi 

biti zastupljeni stručnjaci iz Europske 

agencije za okoliš, europskih nadzornih 

tijela i Europske investicijske banke. Među 

stručnjacima iz privatnog sektora trebali bi 
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udruge i organizacije. Platforma bi 

Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

tehničke provjere, uključujući njihov 

potencijalni utjecaj na vrednovanje 

imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. Platforma bi osim toga Komisiju 

trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji 

tehničke provjere prikladni za daljnju 

upotrebu u budućim inicijativama politike 

Unije u cilju olakšavanja održivih 

ulaganja. 

biti zastupljeni predstavnici relevantnih 

dionika, uključujući sudionike na 

financijskom tržištu, predstavnike realnog 

gospodarstva, uključujući proizvođačku 

industriju, sveučilišta, istraživačke 

institute, udruge i organizacije. Platforma 

bi Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

tehničke provjere, uključujući njihov 

potencijalni utjecaj na vrednovanje 

imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. Platforma bi osim toga Komisiju 

trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji 

tehničke provjere održivi. 

Or. en 

 

Amandman  231 

Markus Ferber 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 32. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i iskustvom u 

predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 

privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, 

europskih nadzornih tijela i Europske 

investicijske banke. Među stručnjacima iz 

privatnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i iskustvom u 

predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 

privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, 

europskih nadzornih tijela i Europske 

investicijske banke. Među stručnjacima iz 

privatnog sektora zastupljeni su 
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predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, sveučilišta, istraživačke institute, 

udruge i organizacije. Platforma bi 

Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

tehničke provjere, uključujući njihov 

potencijalni utjecaj na vrednovanje 

imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. Platforma bi osim toga 

Komisiju trebala savjetovati o tome jesu li 

kriteriji tehničke provjere prikladni za 

daljnju upotrebu u budućim inicijativama 

politike Unije u cilju olakšavanja održivih 

ulaganja. 

predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, predstavnike realnog 

gospodarstva, uključujući proizvođačku 

industriju, sveučilišta, istraživačke 

institute, udruge i organizacije. Platforma 

bi Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

tehničke provjere, uključujući njihov 

potencijalni utjecaj na vrednovanje 

imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kako bi mogla dati značajan doprinos, platforma za održivo financiranje treba podatke iz 

velikog broja izvora. 

 

Amandman  232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 32. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i iskustvom u 

predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i iskustvom u 

predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 
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privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, 

europskih nadzornih tijela i Europske 

investicijske banke. Među stručnjacima iz 

privatnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, sveučilišta, istraživačke institute, 

udruge i organizacije. Platforma bi 

Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

tehničke provjere, uključujući njihov 

potencijalni utjecaj na vrednovanje 

imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. Platforma bi osim toga Komisiju 

trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji 

tehničke provjere prikladni za daljnju 

upotrebu u budućim inicijativama politike 

Unije u cilju olakšavanja održivih ulaganja. 

privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, 

europskih nadzornih tijela i Europske 

investicijske banke. Među stručnjacima iz 

privatnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, sveučilišta, istraživačke institute, 

udruge i organizacije, te glavnih 

gospodarskih sektora, uključujući, među 

ostalima, poljoprivredu, građevinski 

sektor, energetiku, kemikalije, prijevoz i 

proizvodnju. Platforma bi Komisiju trebala 

savjetovati u pogledu izrade, analize i 

preispitivanja kriterija tehničke provjere, 

uključujući njihov potencijalni utjecaj na 

vrednovanje imovine koja se prije 

donošenja kriterija tehničke provjere 

smatrala zelenom imovinom u skladu s 

postojećim tržišnim praksama. Platforma bi 

osim toga Komisiju trebala savjetovati o 

tome jesu li kriteriji tehničke provjere 

prikladni za daljnju upotrebu u budućim 

inicijativama politike Unije u cilju 

olakšavanja održivih ulaganja. 

Or. en 

Obrazloženje 

Uzimajući u obzir tehničku stručnost potrebnu za izradu kriterija tehničke provjere, potrebno 

je savjetovati se sa svim gospodarskim dionicima. 

 

Amandman  233 

Fulvio Martusciello 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 32. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 
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bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i iskustvom u 

predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 

privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, 

europskih nadzornih tijela i Europske 

investicijske banke. Među stručnjacima iz 

privatnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, sveučilišta, istraživačke institute, 

udruge i organizacije. Platforma bi 

Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

tehničke provjere, uključujući njihov 

potencijalni utjecaj na vrednovanje 

imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. Platforma bi osim toga Komisiju 

trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji 

tehničke provjere prikladni za daljnju 

upotrebu u budućim inicijativama politike 

Unije u cilju olakšavanja održivih ulaganja. 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere i 

usklađenih pokazatelja trebalo bi uključiti 

relevantne dionike te uzeti u obzir 

znanstvene dokaze, najbolje prakse i 
savjete stručnjaka s dokazanim znanjem i 

iskustvom u predmetnim područjima. U tu 

bi svrhu Komisija trebala uspostaviti 

platformu za održivo financiranje. Ta bi se 

platforma trebala sastojati od stručnjaka iz 

javnog i privatnog sektora. Među 

predstavnicima javnog sektora trebali bi 

biti zastupljeni stručnjaci iz Europske 

agencije za okoliš, europskih nadzornih 

tijela i Europske investicijske banke. Među 

stručnjacima iz privatnog sektora trebali bi 

biti zastupljeni predstavnici relevantnih 

dionika, uključujući sudionike na 

financijskom tržištu, sveučilišta, 

istraživačke institute, udruge i organizacije. 

Platforma bi Komisiju trebala savjetovati u 

pogledu izrade, analize i preispitivanja 

kriterija tehničke provjere i usklađenih 

pokazatelja, uključujući njihov potencijalni 

utjecaj na vrednovanje imovine koja se 

prije donošenja kriterija tehničke provjere 

smatrala zelenom imovinom u skladu s 

postojećim tržišnim praksama. Platforma bi 

osim toga Komisiju trebala savjetovati o 

tome jesu li kriteriji tehničke provjere i 

pokazatelji prikladni za daljnju upotrebu u 

budućim inicijativama politike Unije u 

cilju olakšavanja održivih ulaganja. 

Or. en 

 

Amandman  234 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 32. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 
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tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i iskustvom u 

predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 

privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, 

europskih nadzornih tijela i Europske 

investicijske banke. Među stručnjacima iz 

privatnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, sveučilišta, istraživačke institute, 

udruge i organizacije. Platforma bi 

Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

tehničke provjere, uključujući njihov 

potencijalni utjecaj na vrednovanje 
imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. Platforma bi osim toga Komisiju 

trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji 

tehničke provjere prikladni za daljnju 

upotrebu u budućim inicijativama politike 

Unije u cilju olakšavanja održivih ulaganja. 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere i 

usklađenih pokazatelja trebalo bi uključiti 

relevantne dionike te uzeti u obzir 

znanstvene dokaze, najbolje prakse i 
savjete stručnjaka s dokazanim znanjem i 

iskustvom u predmetnim područjima. U tu 

bi svrhu Komisija trebala uspostaviti 

platformu za održivo financiranje. Ta bi se 

platforma trebala sastojati od stručnjaka iz 

javnog i privatnog sektora. Među 

predstavnicima javnog sektora trebali bi 

biti zastupljeni stručnjaci iz Europske 

agencije za okoliš, europskih nadzornih 

tijela, Europske investicijske banke i 

nacionalnih razvojnih banaka ili 

institucija. Među stručnjacima iz privatnog 

sektora trebali bi biti zastupljeni 

predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, proizvođačke industrije, 

sveučilišta, istraživačke institute, udruge i 

organizacije. Platforma bi Komisiju trebala 

savjetovati u pogledu izrade, analize i 

preispitivanja kriterija tehničke provjere 

imovine koja se na temelju usklađenih 

kriterija smatrala održivom imovinom u 

skladu s postojećim tržišnim praksama. 

Platforma bi osim toga Komisiju trebala 

savjetovati o tome jesu li kriteriji tehničke 

provjere i pokazatelji prikladni za daljnju 

upotrebu u budućim inicijativama politike 

Unije u cilju olakšavanja održivih ulaganja. 

Or. en 

 

Amandman  235 

Mireille D'Ornano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 32. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i iskustvom u 

predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 

privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, 

europskih nadzornih tijela i Europske 

investicijske banke. Među stručnjacima iz 

privatnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, sveučilišta, istraživačke institute, 

udruge i organizacije. Platforma bi 

Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

tehničke provjere, uključujući njihov 

potencijalni utjecaj na vrednovanje 

imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. Platforma bi osim toga Komisiju 

trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji 

tehničke provjere prikladni za daljnju 

upotrebu u budućim inicijativama politike 

Unije u cilju olakšavanja održivih ulaganja. 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i iskustvom u 

predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 

privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, 

stručnjaci nacionalnih agencija za okoliš i 
europskih nadzornih tijela i Europske 

investicijske banke. Među stručnjacima iz 

privatnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, sveučilišta, istraživačke institute, 

udruge i organizacije. Platforma bi 

Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

tehničke provjere, uključujući njihov 

potencijalni utjecaj na vrednovanje 

imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. Platforma bi osim toga Komisiju 

trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji 

tehničke provjere prikladni za daljnju 

upotrebu u budućim inicijativama politike 

Unije u cilju olakšavanja održivih ulaganja. 

Or. fr 
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Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i iskustvom u 

predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 

privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, 

europskih nadzornih tijela i Europske 

investicijske banke. Među stručnjacima iz 

privatnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, sveučilišta, istraživačke institute, 

udruge i organizacije. Platforma bi 

Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

tehničke provjere, uključujući njihov 

potencijalni utjecaj na vrednovanje 

imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. Platforma bi osim toga Komisiju 

trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji 

tehničke provjere prikladni za daljnju 

upotrebu u budućim inicijativama politike 

Unije u cilju olakšavanja održivih ulaganja. 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere i 

usklađenih pokazatelja trebalo bi uključiti 

relevantne dionike te uzeti u obzir savjete 

stručnjaka s dokazanim znanjem i 

iskustvom u predmetnim područjima. U tu 

bi svrhu Komisija trebala uspostaviti 

platformu za održivo financiranje. Ta bi se 

platforma trebala sastojati od stručnjaka iz 

javnog i privatnog sektora. Među 

predstavnicima javnog sektora trebali bi 

biti zastupljeni stručnjaci iz Europske 

agencije za okoliš, europskih nadzornih 

tijela i Europske investicijske banke. Među 

stručnjacima iz privatnog sektora trebali bi 

biti zastupljeni predstavnici relevantnih 

dionika, uključujući sudionike na 

financijskom tržištu, proizvođačke 

industrije, sveučilišta, istraživačke 

institute, udruge i organizacije. Platforma 

bi Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

tehničke provjere, uključujući njihov 

potencijalni utjecaj na vrednovanje 

imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. Platforma bi osim toga Komisiju 

trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji 

tehničke provjere prikladni za daljnju 

upotrebu u budućim inicijativama politike 

Unije u cilju olakšavanja održivih ulaganja. 

Or. en 
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Giovanni La Via 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 32. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i iskustvom u 

predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 

privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, 

europskih nadzornih tijela i Europske 

investicijske banke. Među stručnjacima iz 

privatnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

predstavnici relevantnih dionika, 

uključujući sudionike na financijskom 

tržištu, sveučilišta, istraživačke institute, 

udruge i organizacije. Platforma bi 

Komisiju trebala savjetovati u pogledu 

izrade, analize i preispitivanja kriterija 

tehničke provjere, uključujući njihov 

potencijalni utjecaj na vrednovanje 

imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. Platforma bi osim toga Komisiju 

trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji 

tehničke provjere prikladni za daljnju 

upotrebu u budućim inicijativama politike 

Unije u cilju olakšavanja održivih ulaganja. 

(32) Posebno je važno da Komisija 

tijekom priprema za izradu kriterija 

tehničke provjere obavi odgovarajuće 

konzultacije u skladu sa zahtjevima za 

bolju regulativu. U proces utvrđivanja i 

ažuriranja kriterija tehničke provjere 

trebalo bi uključiti relevantne dionike te 

uzeti u obzir savjete stručnjaka s 

dokazanim znanjem i iskustvom u 

predmetnim područjima. U tu bi svrhu 

Komisija trebala uspostaviti platformu za 

održivo financiranje. Ta bi se platforma 

trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i 

privatnog sektora. Među predstavnicima 

javnog sektora trebali bi biti zastupljeni 

stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, 

europskih nadzornih tijela, Europske 

investicijske banke i nacionalnih 

razvojnih banaka ili institucija. Među 

stručnjacima iz privatnog sektora trebali bi 

biti zastupljeni predstavnici relevantnih 

dionika, uključujući sudionike na 

financijskom tržištu, sveučilišta, 

istraživačke institute, udruge i organizacije. 

Platforma bi Komisiju trebala savjetovati u 

pogledu izrade, analize i preispitivanja 

kriterija tehničke provjere, uključujući 

njihov potencijalni utjecaj na vrednovanje 

imovine koja se prije donošenja kriterija 

tehničke provjere smatrala zelenom 

imovinom u skladu s postojećim tržišnim 

praksama. Platforma bi osim toga Komisiju 

trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji 

tehničke provjere prikladni za daljnju 

upotrebu u budućim inicijativama politike 

Unije u cilju olakšavanja održivih ulaganja. 

Or. en 
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Uvodna izjava 33. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(33) Komisiju bi za potrebe utvrđivanja 

zahtjeva iz ove Uredbe, a posebno 

utvrđivanja i ažuriranja prilagođenih 

detaljnih kriterija tehničke provjere za 

različite gospodarske djelatnosti kojima se 

određuje što predstavlja znatan doprinos i 

značajnu štetu za okolišne ciljeve, trebalo 

ovlastiti da donese akte u skladu s 

člankom 290. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije (UFEU) u pogledu 

podataka potrebnih za poštovanje obveze 

objavljivanja iz članka 4. stavka 3. i 

kriterija tehničke provjere iz članka 6. 

stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 8. 

stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 10. 

stavka 2. i članka 11. stavka 2. Posebno je 

važno da Komisija tijekom svojeg 

pripremnog rada provede odgovarajuća 

savjetovanja, uključujući ona na razini 

stručnjaka, te da se ta savjetovanja 

provedu u skladu s načelima utvrđenima 

u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj 

izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. 

Osobito, s ciljem osiguravanja 

ravnopravnog sudjelovanja u pripremi 

delegiranih akata, Europski parlament i 

Vijeće primaju sve dokumente istodobno 

kada i stručnjaci iz država članica te bi 

stručnjaci Europskog parlamenta i Vijeća 

sustavno trebali imati pristup sastancima 

stručnih skupina Komisije koji se odnose 

na pripremu delegiranih akata. 

(33) Europski parlament i Vijeće 

primaju sve dokumente istodobno kada i 

stručnjaci iz država članica te bi stručnjaci 

Europskog parlamenta i Vijeća sustavno 

trebali imati pristup sastancima stručnih 

skupina Komisije koji se odnose na 

pripremu delegiranih akata. 

Or. en 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(33) Komisiju bi za potrebe utvrđivanja 

zahtjeva iz ove Uredbe, a posebno 

utvrđivanja i ažuriranja prilagođenih 

detaljnih kriterija tehničke provjere za 

različite gospodarske djelatnosti kojima se 

određuje što predstavlja znatan doprinos i 

značajnu štetu za okolišne ciljeve, trebalo 

ovlastiti da donese akte u skladu s 

člankom 290. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije (UFEU) u pogledu 

podataka potrebnih za poštovanje obveze 

objavljivanja iz članka 4. stavka 3. i 

kriterija tehničke provjere iz članka 6. 

stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 8. 

stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 10. 

stavka 2. i članka 11. stavka 2. Posebno je 

važno da Komisija tijekom svojeg 

pripremnog rada provede odgovarajuća 

savjetovanja, uključujući ona na razini 

stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu 

u skladu s načelima utvrđenima u 

Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj 

izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. 

Osobito, s ciljem osiguravanja 

ravnopravnog sudjelovanja u pripremi 

delegiranih akata, Europski parlament i 

Vijeće primaju sve dokumente istodobno 

kada i stručnjaci iz država članica te bi 

stručnjaci Europskog parlamenta i Vijeća 

sustavno trebali imati pristup sastancima 

stručnih skupina Komisije koji se odnose 

na pripremu delegiranih akata. 

(33) Komisiju bi za potrebe utvrđivanja 

zahtjeva iz ove Uredbe, a posebno 

utvrđivanja i ažuriranja prilagođenih 

detaljnih kriterija tehničke provjere za 

različite gospodarske djelatnosti kojima se 

određuje što predstavlja znatan doprinos i 

značajnu štetu za okolišne ciljeve, trebalo 

ovlastiti da donese akte u skladu s 

člankom 290. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije (UFEU) u pogledu 

podataka potrebnih za poštovanje obveze 

objavljivanja iz članka 4. stavka 3. i 

kriterija tehničke provjere iz članka 6. 

stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 8. 

stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 10. 

stavka 2. i članka 11. stavka 2. Posebno je 

važno da Komisija tijekom svojeg 

pripremnog rada provede odgovarajuća, 

sveobuhvatna savjetovanja, uključujući 

ona na razini stručnjaka i korisnika, da se 

učinci na gospodarstvo oprezno ocijene te 

da se ta savjetovanja provedu u skladu s 

načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom 

sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva 

od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem 

osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u 

pripremi delegiranih akata, Europski 

parlament i Vijeće primaju sve dokumente 

istodobno kada i stručnjaci iz država 

članica te bi stručnjaci Europskog 

parlamenta i Vijeća sustavno trebali imati 

pristup sastancima stručnih skupina 

Komisije koji se odnose na pripremu 

delegiranih akata. 

Or. en 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(33) Komisiju bi za potrebe utvrđivanja 

zahtjeva iz ove Uredbe, a posebno 

utvrđivanja i ažuriranja prilagođenih 

detaljnih kriterija tehničke provjere za 

različite gospodarske djelatnosti kojima se 

određuje što predstavlja znatan doprinos i 

značajnu štetu za okolišne ciljeve, trebalo 

ovlastiti da donese akte u skladu s 

člankom 290. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije (UFEU) u pogledu 

podataka potrebnih za poštovanje obveze 

objavljivanja iz članka 4. stavka 3. i 

kriterija tehničke provjere iz članka 6. 

stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 8. 

stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 10. 

stavka 2. i članka 11. stavka 2. Posebno je 

važno da Komisija tijekom svojeg 

pripremnog rada provede odgovarajuća 

savjetovanja, uključujući ona na razini 

stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu 

u skladu s načelima utvrđenima u 

Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj 

izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. 

Osobito, s ciljem osiguravanja 

ravnopravnog sudjelovanja u pripremi 

delegiranih akata, Europski parlament i 

Vijeće primaju sve dokumente istodobno 

kada i stručnjaci iz država članica te bi 

stručnjaci Europskog parlamenta i Vijeća 

sustavno trebali imati pristup sastancima 

stručnih skupina Komisije koji se odnose 

na pripremu delegiranih akata. 

(33) Komisiju bi za potrebe utvrđivanja 

zahtjeva iz ove Uredbe, a posebno 

utvrđivanja i ažuriranja prilagođenih 

detaljnih kriterija tehničke provjere za 

različite gospodarske djelatnosti kojima se 

određuje što predstavlja znatan doprinos i 

značajnu štetu za okolišne i socijalne 

ciljeve, trebalo ovlastiti da donese akte u 

skladu s člankom 290. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije (UFEU) u 

pogledu podataka potrebnih za poštovanje 

obveze objavljivanja iz članka 4. stavka 3. i 

kriterija tehničke provjere iz članka 6. 

stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 8. 

stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 10. 

stavka 2., članka 11. stavka 2. i članka 

11.a stavka 2. Posebno je važno da 

Komisija tijekom svojeg pripremnog rada 

provede odgovarajuća savjetovanja, 

uključujući ona na razini stručnjaka, te da 

se ta savjetovanja provedu u skladu s 

načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom 

sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva 

od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem 

osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u 

pripremi delegiranih akata, Europski 

parlament i Vijeće primaju sve dokumente 

istodobno kada i stručnjaci iz država 

članica te bi stručnjaci Europskog 

parlamenta i Vijeća sustavno trebali imati 

pristup sastancima stručnih skupina 

Komisije koji se odnose na pripremu 

delegiranih akata. 

Or. en 
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(33) Komisiju bi za potrebe utvrđivanja 

zahtjeva iz ove Uredbe, a posebno 

utvrđivanja i ažuriranja prilagođenih 

detaljnih kriterija tehničke provjere za 

različite gospodarske djelatnosti kojima se 

određuje što predstavlja znatan doprinos i 

značajnu štetu za okolišne ciljeve, trebalo 

ovlastiti da donese akte u skladu s 

člankom 290. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije (UFEU) u pogledu 

podataka potrebnih za poštovanje obveze 

objavljivanja iz članka 4. stavka 3. i 

kriterija tehničke provjere iz članka 6. 

stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 8. 

stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 10. 

stavka 2. i članka 11. stavka 2. Posebno je 

važno da Komisija tijekom svojeg 

pripremnog rada provede odgovarajuća 

savjetovanja, uključujući ona na razini 

stručnjaka, te da se ta savjetovanja 

provedu u skladu s načelima utvrđenima u 

Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj 

izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. 

Osobito, s ciljem osiguravanja 

ravnopravnog sudjelovanja u pripremi 

delegiranih akata, Europski parlament i 

Vijeće primaju sve dokumente istodobno 

kada i stručnjaci iz država članica te bi 

stručnjaci Europskog parlamenta i Vijeća 

sustavno trebali imati pristup sastancima 

stručnih skupina Komisije koji se odnose 

na pripremu delegiranih akata. 

(33) Komisiju bi za potrebe utvrđivanja 

zahtjeva iz ove Uredbe, a posebno 

utvrđivanja i ažuriranja prilagođenih 

detaljnih kriterija tehničke provjere za 

različite gospodarske djelatnosti kojima se 

određuje što predstavlja znatan doprinos i 

značajnu štetu za okolišne ciljeve, trebalo 

ovlastiti da donese akte u skladu s 

člankom 290. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije (UFEU) u pogledu 

podataka potrebnih za poštovanje obveze 

objavljivanja iz članka 4. stavka 3. i 

kriterija tehničke provjere iz članka 6. 

stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 8. 

stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 10. 

stavka 2. i članka 11. stavka 2. Posebno je 

važno da Komisija tijekom svojeg 

pripremnog rada provede odgovarajuća 

javna savjetovanja te da se ta savjetovanja 

provedu u skladu s načelima utvrđenima u 

Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj 

izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. 

Osobito, s ciljem osiguravanja 

ravnopravnog sudjelovanja u pripremi 

delegiranih akata, Europski parlament i 

Vijeće primaju sve dokumente istodobno 

kada i stručnjaci iz država članica te bi 

stručnjaci Europskog parlamenta i Vijeća 

sustavno trebali imati pristup sastancima 

stručnih skupina Komisije koji se odnose 

na pripremu delegiranih akata. 

Or. en 

 

Amandman  242 

Anne Sander 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 34. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(34) Kako bi se relevantnim subjektima 

ostavilo dovoljno vremena da se upoznaju 

s kriterijima za okolišno održive 

(34) Kako bi se relevantnim subjektima 

ostavilo dovoljno vremena da se upoznaju 

s kriterijima za okolišno održive 
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gospodarske djelatnosti iz ove Uredbe i 

pripreme za njihovu primjenu, obveze iz 

ove Uredbe trebale bi se početi 

primjenjivati za svaki okolišni cilj šest 

mjeseci nakon donošenja odgovarajućih 

kriterija tehničke provjere. 

gospodarske djelatnosti iz ove Uredbe i 

pripreme za njihovu primjenu, obveze iz 

ove Uredbe trebale bi se početi 

primjenjivati za svaki okolišni cilj 12 

mjeseci nakon donošenja odgovarajućih 

kriterija tehničke provjere. 

Or. en 

 

Amandman  243 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 35. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(35) Primjena ove Uredbe trebala bi se 

redovito preispitivati kako bi se ocijenio 

napredak u izradi kriterija tehničke 

provjere za okolišno održive djelatnosti, 

primjena definicije okolišno održivog 

ulaganja te je li za provjeru poštovanja 

obveza potrebno uspostaviti mehanizam 

provjere. Pri preispitivanju trebalo bi 

ocijeniti i je li potrebno područje primjene 

ove Uredbe proširiti na ciljeve socijalne 

održivosti. 

(35) Primjena ove Uredbe trebala bi se 

redovito preispitivati, barem nakon dvije 

godine, kako bi se ocijenio napredak u 

izradi kriterija tehničke provjere i 

usklađenih pokazatelja okolišno i 

socijalno održive djelatnosti, primjena 

definicije okolišno i socijalno održivog 

ulaganja te je li za provjeru poštovanja 

obveza potrebno uspostaviti mehanizam 

provjere. Prvo preispitivanje do 

31. prosinca 2021. ocijenit će i koliko je 

proširenje područja primjene ove Uredbe 

moguće za ciljeve socijalne održivosti u 

vezi sa socijalnim aspektima ciljeva 

održivog razvoja koji trebaju postati nova 

dugoročna strategija EU-a za razvoj te 

kada je ono moguće. 

Or. en 

 

Amandman  244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 35. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(35) Primjena ove Uredbe trebala bi se 

redovito preispitivati kako bi se ocijenio 

napredak u izradi kriterija tehničke 

provjere za okolišno održive djelatnosti, 

primjena definicije okolišno održivog 

ulaganja te je li za provjeru poštovanja 

obveza potrebno uspostaviti mehanizam 

provjere. Pri preispitivanju trebalo bi 

ocijeniti i je li potrebno područje primjene 

ove Uredbe proširiti na ciljeve socijalne 

održivosti. 

(35) Primjena ove Uredbe trebala bi se 

redovito preispitivati kako bi se ocijenio 

napredak u izradi kriterija tehničke 

provjere za okolišno i socijalno održive 

djelatnosti, primjena definicije okolišno i 

socijalno održivog ulaganja te je li za 

provjeru poštovanja obveza potrebno 

uspostaviti mehanizam provjere. 

Or. en 

 

Amandman  245 

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

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 35. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(35) Primjena ove Uredbe trebala bi se 

redovito preispitivati kako bi se ocijenio 

napredak u izradi kriterija tehničke 

provjere za okolišno održive djelatnosti, 

primjena definicije okolišno održivog 

ulaganja te je li za provjeru poštovanja 

obveza potrebno uspostaviti mehanizam 

provjere. Pri preispitivanju trebalo bi 

ocijeniti i je li potrebno područje primjene 

ove Uredbe proširiti na ciljeve socijalne 

održivosti. 

(35) Primjena ove Uredbe trebala bi se 

redovito preispitivati kako bi se ocijenio 

napredak u izradi kriterija tehničke 

provjere za okolišno održive djelatnosti i 

djelatnosti štetne za okoliš te primjena 

definicije okolišno održivog ulaganja. Pri 

preispitivanju trebalo bi ocijeniti i je li 

potrebno područje primjene ove Uredbe 

proširiti na ciljeve socijalne održivosti. 

Komisija bi do 31. ožujka 2020. trebala, 

prema potrebi, objaviti zakonodavne 

prijedloge o uspostavi mehanizma 

provjere usklađenosti. 

Or. en 

Obrazloženje 

Izrada mehanizma provjere usklađenosti trebala bi imati prioritet, bez obzira na predviđenu 

reviziju Uredbe. Uspostava pouzdanog mehanizma provjere usklađenosti ključna je za 

stvaranje povjerenja u funkcioniranje okvira. 
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Amandman  246 

Fulvio Martusciello 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 35. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(35) Primjena ove Uredbe trebala bi se 

redovito preispitivati kako bi se ocijenio 

napredak u izradi kriterija tehničke 

provjere za okolišno održive djelatnosti, 

primjena definicije okolišno održivog 

ulaganja te je li za provjeru poštovanja 

obveza potrebno uspostaviti mehanizam 

provjere. Pri preispitivanju trebalo bi 

ocijeniti i je li potrebno područje primjene 

ove Uredbe proširiti na ciljeve socijalne 

održivosti. 

(35) Primjena ove Uredbe trebala bi se 

redovito preispitivati, barem jednom 

godišnje, kako bi se ocijenio napredak u 

izradi kriterija tehničke provjere i 

usklađenih pokazatelja okolišno održive 

djelatnosti, primjena definicije okolišno 

održivog ulaganja te je li za provjeru 

poštovanja obveza potrebno uspostaviti 

mehanizam provjere. Pri preispitivanju 

trebalo bi ocijeniti i odredbe potrebne za 

proširenje područja primjene ove Uredbe 

na ciljeve socijalne održivosti. 

Or. en 

 

Amandman  247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 35. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(35) Primjena ove Uredbe trebala bi se 

redovito preispitivati kako bi se ocijenio 

napredak u izradi kriterija tehničke 

provjere za okolišno održive djelatnosti, 

primjena definicije okolišno održivog 

ulaganja te je li za provjeru poštovanja 

obveza potrebno uspostaviti mehanizam 

provjere. Pri preispitivanju trebalo bi 

ocijeniti i je li potrebno područje primjene 

ove Uredbe proširiti na ciljeve socijalne 

održivosti. 

(35) Primjena ove Uredbe trebala bi se 

redovito preispitivati kako bi se ocijenio 

napredak u izradi kriterija tehničke 

provjere za okolišno održive djelatnosti, 

primjena definicije okolišno održivog 

ulaganja te je li za provjeru poštovanja 

obveza potrebno uspostaviti mehanizam 

provjere. Pri preispitivanju trebalo bi 

ocijeniti i je li potrebno područje primjene 

ove Uredbe proširiti na ciljeve socijalne i 

gospodarske održivosti. 

Or. en 
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Amandman  248 

Kateřina Konečná 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost okolišno održiva za potrebe 

utvrđivanja stupnja okolišne održivosti 

ulaganja. 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji temeljeni na izloženosti ugljiku za 

utvrđivanje je li gospodarska djelatnost 

okolišno održiva za potrebe utvrđivanja 

stupnja okolišne održivosti pojedinačnog 

projekta ulaganja. 

Or. en 

Obrazloženje 

Ne bi trebala postojati kazna za pojedinačne projekte ulaganja poduzeća čiji opći portfelji 

možda nisu temeljeni isključivo na potpuno održivim sredstvima. Uspostava kriterija 

temeljenih na izloženosti ugljiku ključna je za uspješnu borbu protiv klimatskih promjena. 

 

Amandman  249 

Pavel Poc 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost okolišno održiva za potrebe 

utvrđivanja stupnja okolišne održivosti 

ulaganja. 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost okolišno održiva za potrebe 

utvrđivanja stupnja okolišne održivosti 

određenog projekta ulaganja na temelju 

njegove izloženosti ugljiku. 

Or. en 

Obrazloženje 

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 



 

AM\1172566HR.docx 97/166 PE632.153v01-00 

 HR 

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. 

 

Amandman  250 

Markus Ferber 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost okolišno održiva za potrebe 

utvrđivanja stupnja okolišne održivosti 

ulaganja. 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje stupnja učinka na 

okoliš i održivosti gospodarske djelatnosti, 

čime se utvrđuje je li gospodarska 

djelatnost okolišno održiva za potrebe 

utvrđivanja stupnja okolišne održivosti 

ulaganja unutar Europske unije. 

Or. en 

Obrazloženje 

Potrebno je pojasniti da se ova Uredba odnosi samo na ulaganja unutar Europske unije. 

 

Amandman  251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost okolišno održiva za potrebe 

utvrđivanja stupnja okolišne održivosti 

ulaganja. 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost, tehnologija ili usluga okolišno 

održiva za potrebe utvrđivanja stupnja 

okolišne održivosti ulaganja. 

Or. fr 
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Amandman  252 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost okolišno održiva za potrebe 

utvrđivanja stupnja okolišne održivosti 

ulaganja. 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost okolišno održiva ili štetna za 

okoliš za potrebe utvrđivanja stupnja 

okolišne održivosti ulaganja. 

Or. en 

 

Amandman  253 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost okolišno održiva za potrebe 

utvrđivanja stupnja okolišne održivosti 

ulaganja. 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost okolišno održiva za potrebe 

utvrđivanja stupnja okolišne održivosti 

ulaganja unutar Unije. 

Or. en 

 

Amandman  254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost okolišno održiva za potrebe 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost okolišno ili socijalno održiva za 
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utvrđivanja stupnja okolišne održivosti 

ulaganja. 

potrebe utvrđivanja stupnja okolišne ili 

socijalne održivosti ulaganja. 

Or. en 

 

Amandman  255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost okolišno održiva za potrebe 

utvrđivanja stupnja okolišne održivosti 

ulaganja. 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost okolišno ili socijalno održiva za 

potrebe utvrđivanja stupnja okolišne ili 

socijalne održivosti ulaganja. 

Or. en 

 

Amandman  256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost okolišno održiva za potrebe 

utvrđivanja stupnja okolišne održivosti 

ulaganja. 

1. Ovom se Uredbom određuju 

kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 

djelatnost održiva za potrebe utvrđivanja 

stupnja održivosti ulaganja. 

Or. en 

 

Amandman  257 

Pavel Poc 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka a 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište kao okolišni održivi. 

(a) mjere koje donose države članice ili 

ih donosi Unija za utvrđivanje svih uvjeta 

u pogledu održivosti za sudionike na 

tržištu za financijske proizvode ili 

korporativne obveznice koji su označeni 

kao okolišno održivi radi izbjegavanja 

manipulativnog zelenog marketinga. 

Or. en 

 

Amandman  258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište kao okolišni održivi. 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta u pogledu 

održivosti za sudionike na tržištu za 

financijske proizvode ili korporativne 

obveznice koji se stavljaju na tržište kao 

okolišno i socijalno održivi. 

Or. en 

 

Amandman  259 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište kao okolišni održivi. 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 

sudionike na financijskom tržištu za 

financijske proizvode ili korporativne 

obveznice koji se stavljaju na tržište kao 

okolišno održivi. 
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Or. en 

 

Amandman  260 

Kateřina Konečná 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište kao okolišni održivi. 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta u pogledu 

održivosti za sudionike na tržištu za 

financijske proizvode ili korporativne 

obveznice koji se oglašavaju kao okolišno 

održivi. 

Or. en 

 

Amandman  261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište kao okolišni održivi. 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice. 

Or. en 

 

Amandman  262 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište kao okolišni održivi. 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice. 

Or. en 

 

Amandman  263 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište kao okolišni održivi. 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište za klijente iz EU-a 

kao okolišno održivi. 

Or. en 

 

Amandman  264 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište kao okolišni održivi. 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište kao okolišno i 

socijalno održivi. 

Or. en 
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Amandman  265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište kao okolišni održivi. 

(a) mjere koje donose države članice ili 

Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 

relevantne sudionike na tržištu za 

financijske proizvode ili korporativne 

obveznice koji se stavljaju na tržište kao 

okolišno održivi. 

Or. en 

Obrazloženje 

Ovom se izmjenom pojašnjava da se ova Uredba odnosi samo na mjere koje su donijele 

države članice ili Unija za utvrđivanje svih uvjeta za sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji se stavljaju na tržište kao okolišno održivi te za 

sudionike na financijskom tržištu koji nude financijske proizvode kao okolišno održiva 

ulaganja ili kao ulaganja sa sličnim obilježjima. 

 

Amandman  266 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka aa (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (a a) javna financijska potpora država 

članica ili Unije za ulaganja. 

Or. en 

 

Amandman  267 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka b 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili ulaganja sa 

sličnim obilježjima. 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode, kada je 

upotreba taksonomije utvrđene u ovoj 

Uredbi i zahtjeva u pogledu objavljivanja 

utvrđenih u članku 4. stavku 2. za 

određivanje je li financijski proizvod 
okolišno održiv ili štetan za okoliš 

neobvezna za sudionika na financijskim 

tržištima koji stječe financijski proizvod i 

ne utvrđuje dodatne zahtjeve izvan onih 

koji su utvrđeni Direktivom 2007/36/EZ. 

Or. en 

 

Amandman  268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili ulaganja sa 

sličnim obilježjima. 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode. 

Or. en 

 

Amandman  269 

Pavel Poc 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili ulaganja sa 

sličnim obilježjima. 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode označene 

kao okolišno održive radi sprečavanja 

manipulativnog zelenog marketinga. 
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Or. en 

 

Amandman  270 

Kateřina Konečná 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili ulaganja sa 

sličnim obilježjima. 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode 

oglašavane kao okolišno održive. 

Or. en 

 

Amandman  271 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili ulaganja sa 

sličnim obilježjima. 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode ili 

korporativne obveznice kao okolišno 

održiva ulaganja ili ulaganja sa sličnim 

obilježjima. 

Or. en 

 

Amandman  272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 
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okolišno održiva ulaganja ili ulaganja sa 

sličnim obilježjima. 

okolišno i socijalno održiva ulaganja ili 

ulaganja sa sličnim obilježjima. 

Or. en 

 

Amandman  273 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili ulaganja sa 

sličnim obilježjima. 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno i socijalno održiva ulaganja ili 

ulaganja sa sličnim obilježjima. 

Or. en 

 

Amandman  274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili ulaganja sa 

sličnim obilježjima. 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili ulaganja koja 

imaju slična obilježja. 

Or. en 

Obrazloženje 

Ovom se izmjenom pojašnjava da se ova Uredba odnosi samo na mjere koje su donijele 

države članice ili Unija za utvrđivanje svih uvjeta za sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji se stavljaju na tržište kao okolišno održivi te za 

sudionike na financijskom tržištu koji nude financijske proizvode kao okolišno održiva 

ulaganja ili kao ulaganja sa sličnim obilježjima. 
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Amandman  275 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili ulaganja sa 

sličnim obilježjima. 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji klijentima iz EU-a nude financijske 

proizvode kao okolišno održiva ulaganja ili 

ulaganja sa sličnim obilježjima. 

Or. en 

 

Amandman  276 

Anne Sander 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili ulaganja sa 

sličnim obilježjima. 

(b) sudionike na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode 

oglašavane kao okolišno održiva ulaganja 

ili ulaganja sa sličnim obilježjima. 

Or. en 

 

Amandman  277 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka ba (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (b a) Kriterije iz članka 1. stavka 1. za 

svrhu iz tog stavka mogu primijeniti 

pružatelji financijskih usluga koji nisu 

navedeni u članku 1. stavku 2. na 

dobrovoljnoj osnovi i u skladu s drugim 

financijskim proizvodima osim onih iz 
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članka 2. stavka 1. točke (c). 

Or. en 

Obrazloženje 

Ovim se okvirom uspostavlja osnova utvrđivanja obilježja održivosti. Ako može biti koristan 

drugim dionicima za definiranje održivosti, bila bi propuštena prilika da im se ne ponudi ta 

mogućnost. 

 

Amandman  278 

Herbert Dorfmann 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka ba (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (b a) „kreditna institucija” kako je 

definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. 

Uredbe (EU) br. 575/2013 koja 

omogućava postupke ulaganja ili 

upravljanja kreditnim rizikom uz iznimku 

malih i jednostavnih institucija 

definiranih u [Ured za publikacije: unijeti 

upućivanje na relevantni članak] Uredbe 

(EU) br. 575/2013]; 

Or. en 

 

Amandman  279 

Costas Mavrides 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka ba (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (b a) „kreditna institucija” kako je 

definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. 

Uredbe (EU) br. 575/2013 koja 

omogućava postupke ulaganja ili 

upravljanja kreditnim rizikom uz iznimku 

malih i jednostavnih institucija 

definiranih u [Ured za publikacije: unijeti 
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upućivanje na relevantni članak Uredbe 

(EU) 575/2013]; 

Or. en 

 

Amandman  280 

Barbara Kappel 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka ba (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (b a) „kreditna institucija” kako je 

definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. 

Uredbe (EU) br. 575/2013 koja 

omogućava postupke ulaganja ili 

upravljanja kreditnim rizikom uz iznimku 

jednostavnih institucija definiranih u 

[Ured za publikacije: unijeti upućivanje 

na relevantni članak] Uredbe (EU) br. 

575/2013]; 

Or. en 

 

Amandman  281 

Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka ba (nova) 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka ba (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (b a) „kreditna institucija” kako je 

definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. 

Uredbe 575/2013/EU koja omogućava 

postupke ulaganja ili upravljanja 

kreditnim rizikom uz iznimku malih i 

jednostavnih institucija definiranih u 

[Ured za publikacije: unijeti upućivanje 

na relevantni članak Uredbe 

(EU) 575/2013]; 
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Or. en 

 

Amandman  282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka bb (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (b b) sudionici na financijskom tržištu 

koji se koriste taksonomijom da bi utvrdili 

održivost financijskog proizvoda ili usluge 

i/ili ulaganja. Upotreba taksonomije da bi 

utvrdili održivost financijskog proizvoda 

ili usluge i/ili ulaganja neobvezna je. 

Zahtjevi u pogledu objavljivanja iz 

članka 4. stavka 2. ove Uredbe također su 

neobvezni. 

Or. en 

 

Amandman  283 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2 a. Kriterije iz članka 1. stavka 1. za 

svrhu iz tog stavka mogu primijeniti 

pružatelji financijskih usluga koji nisu 

navedeni u članku 1. stavku 2. na 

dobrovoljnoj osnovi i u skladu s drugim 

financijskim proizvodima osim onih iz 

članka 2. stavka 1. 

Or. en 

 

Amandman  284 

Othmar Karas, Lukas Mandl 
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Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2 a. Ti se kriteriji primjenjuju na 

odluke o ulaganjima unutar područja 

primjene ove Uredbe koje se donose 

nakon stupanja na snagu ove Uredbe. 

Or. en 

 

Amandman  285 

Luke Ming Flanagan 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2 a. velike trgovinske sporazume 

između Europske unije i bilo koje druge 

važne zemlje ili konglomerata te ulaganja 

koja nastanu zbog njih; 

Or. en 

 

Amandman  286 

Markus Ferber 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 1.a 

 Izuzeća 

 Ova se Uredba ne primjenjuje na: 

 – financijske instrumente ili financijske 

proizvode koji se ne stavljaju na tržište 

kao okolišno održivi; 

 – odobravanje kredita; 
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 – ulaganja izvan Europske unije; 

 – sudionike na financijskom tržištu koji 

ne nude financijske proizvode koji se 

stavljaju na tržište kao održivi ili imaju 

slična obilježja; 

 – kreditne institucije; 

 – odluke o ulaganjima donesene tri 

mjeseca prije datuma primjene ove 

Uredbe; 

Or. en 

Obrazloženje 

Kreditne institucije i odobravanje kredita već su uređeni CRD-om/CRR-om. Treba pojasniti i 

da samo oni sudionici na financijskom tržištu i financijski proizvodi za koje se uistinu uzima u 

obzir održivost financija ulaze u područje primjene ove Uredbe. 

 

Amandman  287 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (a a) „štetno za okoliš” znači ulaganje 

kojim se financira jedna gospodarska 

djelatnost ili više njih koje se smatraju 

štetnima za okoliš na temelju ove Uredbe. 

Or. en 

 

Amandman  288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (a a) „socijalno održivo ulaganje” znači 

ulaganje kojim se financira jedna 
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gospodarska djelatnost ili više njih koje se 

smatraju socijalno održivima na temelju 

ove Uredbe; 

Or. en 

 

Amandman  289 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka ga (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (g a) „socijalno održivo ulaganje” znači 

ulaganje u gospodarsku aktivnost koja 

znatno pridonosi ostvarenju socijalnog 

cilja, a posebno ulaganje koje pridonosi 

borbi protiv nejednakosti, poticanju 

socijalne kohezije, socijalnog uključivanja 

i radnih odnosa te ulaganje u ljudski 

kapital ili ekonomski ili socijalno 

ugrožene zajednice. 

Or. en 

 

Amandman  290 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1 a. „održivo ulaganje” znači ulaganje 

kojim se financira jedna gospodarska 

djelatnost ili više njih koje ispunjavaju 

okolišne, socijalne i upravljačke ciljeve; 

Or. en 

 

Amandman  291 
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Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (a a) „socijalno održivo ulaganje” znači 

ulaganje kojim se financira jedna 

gospodarska djelatnost ili više njih koje se 

smatraju socijalno održivima na temelju 

ove Uredbe; 

Or. en 

 

Amandman  292 

Luke Ming Flanagan 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (a a) veliki trgovinski sporazumi znače 

sve trgovinske sporazume između 

Europske unije i entiteta kao što su SAD, 

Kanada, Japan, zemlje Mercosura itd.; 

Or. en 

 

Amandman  293 

Bas Eickhout 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) „sudionici na financijskim 

tržištima” znači sudionici na financijskim 

tržištima kako je definirano u članku 2. 

točki (a) [Komisijina Prijedloga uredbe o 

objavljivanju podataka o održivim 

ulaganjima i rizicima za održivost te o 

(b) „sudionici na financijskim 

tržištima” znači jedno od sljedećeg: 

i. društvo za osiguranje koje nudi 

investicijski osigurateljni proizvod, UAIF, 

investicijsko društvo koje pruža uslugu 

upravljanja portfeljem, institucija za 

strukovno mirovinsko osiguranje ili 
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izmjeni Direktive (EU) 2016/2341]; pružatelj mirovinskog proizvoda; 

ii. upravitelj kvalificiranog fonda 

poduzetničkog kapitala koji je registriran 

u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 

br. 345/2013; 

iii. upravitelj kvalificiranog fonda za 

socijalno poduzetništvo koji je registriran 

u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 

br. 346/2013; 

iv. društvo za upravljanje UCITS-om; 

v. svi izdavatelji izdanja iz 

Direktive 2003/71/EZ o prospektu i 

Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu koji 

nisu pokriveni točkama od (i) do (iv) 

Or. en 

 

Amandman  294 

Bas Eickhout 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka ba (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (b a) „društvo za osiguranje” znači 

društvo za osiguranje koje ima odobrenje 

za rad u skladu s člankom 18. Direktive 

2009/138/EZ ili kako je definirano u 

članku 13. stavku 1. 

Direktive 2009/138/EZ, kada omogućuje 

osiguranje poduzeću; 

Or. en 

 

Amandman  295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (c a) „društvo za osiguranje” znači 
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društvo za osiguranje kako je definirano u 

članku 13. stavku 1. 

Direktive 2009/138/EZ, kada omogućuje 

osiguranje poduzeću; 

Or. en 

 

Amandman  296 

Bas Eickhout 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka bb (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (bb ) „investicijski osigurateljni 

proizvod” znači jedno od sljedećeg: 

 i. investicijski osigurateljni proizvod kako 

je definiran u članku 4. stavku 2. Uredbe 

(EU) br. 1286/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća; 

 ii. proizvod osiguranja koji je dostupan 

profesionalnom ulagatelju koji nudi 

vrijednost po dospijeću ili otkupnu 

vrijednost osiguranja i kada je ta 

vrijednost po dospijeću ili otkupna 

vrijednost osiguranja u potpunosti ili 

djelomično izložena, izravno ili neizravno, 

fluktuacijama na tržištu; 

Or. en 

 

Amandman  297 

Bas Eickhout 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka bc (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (b c) „UAIF” znači UAIF kako je 

definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) 

Direktive 2011/61/EU; 
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Or. en 

 

Amandman  298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka c 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(c) „financijski proizvodi” znači 

financijski proizvodi kako je definirano u 

članku 2. točki (j) [Komisijina Prijedloga 

uredbe o objavljivanju podataka o održivim 

ulaganjima i rizicima za održivost te o 

izmjeni Direktive (EU) 2016/2341]; 

(c) „financijski proizvodi” znači 

financijski proizvodi kako je definirano u 

članku 2. točki (j) [Komisijina Prijedloga 

uredbe o objavljivanju podataka o održivim 

ulaganjima i rizicima za održivost te o 

izmjeni Direktive (EU) 2016/2341] te 

izdanja iz Direktive 2010/73/EU 

(Direktiva o prospektu); 

Or. en 

 

Amandman  299 

Sirpa Pietikäinen 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (c a) „izdavatelj” znači društvo uvršteno 

na burzu iz Direktive 2010/73/EU 

(Direktiva o prospektu); 

Or. en 

 

Amandman  300 

Stefan Gehrold 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka d 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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(d) „ublažavanje klimatskih promjena” 

znači proces zadržavanja povećanja 

prosječne globalne temperature na razini 

koja je znatno niža od 2 °C iznad razina 

predindustrijskog razdoblja te ulaganje 

napora da se to povišenje zadrži na 1,5 °C 

iznad razina u predindustrijskom 

razdoblju; 

(d) „smanjenje ljudskog utjecaja na 

klimatske promjene” pretpostavlja točno 

razlikovanje toga koje su klimatske 

promjene prouzročene samo ljudskim 

utjecajem, a koje su promjene dio 

uobičajenih stalnih klimatskih promjena. 

Ljudski utjecaj na klimatske promjene ne 

smije prijeći 2 °C. 

Or. de 

Amandman  301 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka d 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) „ublažavanje klimatskih promjena” 

znači proces zadržavanja povećanja 

prosječne globalne temperature na razini 

koja je znatno niža od 2 °C iznad razina 

predindustrijskog razdoblja te ulaganje 

napora da se to povišenje zadrži na 1,5°C 

iznad razina u predindustrijskom razdoblju; 

(d) „ublažavanje klimatskih promjena” 

znači proces zadržavanja povećanja 

prosječne globalne temperature na razini 

koja je znatno niža od 2 °C iznad razina 

predindustrijskog razdoblja te ulaganje 

napora da se to povišenje zadrži na 1,5°C 

iznad razina u predindustrijskom razdoblju, 

uključujući i tranzicijom za postizanje tih 

ciljeva; 

Or. en 

 

Amandman  302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka g 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(g) „kružno gospodarstvo” znači 

zadržavanje vrijednosti proizvoda, 

materijala i resursa u gospodarstvu što je 

dulje moguće te smanjenje otpada, među 

ostalim primjenom hijerarhije otpada, kako 

je utvrđeno u članku 4. Direktive 

br. 2008/98/EZ Europskog parlamenta i 

(g) „kružno gospodarstvo” znači 

zadržavanje vrijednosti proizvoda, 

materijala i drugih resursa u gospodarstvu 

što je dulje moguće, čime se smanjuje 

učinak na okoliš, te smanjenje otpada, 

među ostalim primjenom hijerarhije 

otpada, kako je utvrđeno u članku 4. 
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Vijeća;50 Direktive br. 2008/98/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća, i smanjenje upotrebe 

resursa na temelju ključnih pokazatelja 

kružnog gospodarstva kako je utvrđeno u 

okviru za praćenje napretka prema 

kružnom gospodarstvu, pri čemu su 

obuhvaćene različite faze proizvodnje, 

potrošnje, gospodarenja otpadom i 

sekundarnih sirovina; 

_________________  

50 Direktiva 2008/98/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća od 

19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju 

izvan snage određenih direktiva 

(SL L 312, 22.11.2008., str. 3.). 

 

Or. en 

 

Amandman  303 

Fulvio Martusciello 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka g 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(g) „kružno gospodarstvo” znači 

zadržavanje vrijednosti proizvoda, 

materijala i resursa u gospodarstvu što je 

dulje moguće te smanjenje otpada, među 

ostalim primjenom hijerarhije otpada, kako 

je utvrđeno u članku 4. Direktive 

br. 2008/98/EZ Europskog parlamenta i 

Vijeća;50 

(g) „kružno gospodarstvo” znači 

zadržavanje vrijednosti proizvoda, 

materijala i resursa u gospodarstvu što je 

dulje moguće te smanjenje otpada, među 

ostalim primjenom hijerarhije otpada, kako 

je utvrđeno u članku 4. Direktive 

br. 2008/98/EZ Europskog parlamenta i 

Vijeća, i smanjenje upotrebe resursa na 

temelju ključnih pokazatelja kružnog 

gospodarstva kako je utvrđeno u okviru za 

praćenje napretka prema kružnom 

gospodarstvu, pri čemu su obuhvaćene 

različite faze proizvodnje, potrošnje, 

gospodarenja otpadom i sekundarnih 

sirovina;50 

_________________ _________________ 

50 Direktiva 2008/98/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. 

50 Direktiva 2008/98/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. 
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o otpadu i stavljanju izvan snage određenih 

direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.). 

o otpadu i stavljanju izvan snage određenih 

direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.). 

Or. en 

 

Amandman  304 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka g 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(g) „kružno gospodarstvo” znači 

zadržavanje vrijednosti proizvoda, 

materijala i resursa u gospodarstvu što je 

dulje moguće te smanjenje otpada, među 

ostalim primjenom hijerarhije otpada, kako 

je utvrđeno u članku 4. Direktive 

br. 2008/98/EZ Europskog parlamenta i 

Vijeća;50 

(g) „kružno gospodarstvo” znači 

zadržavanje vrijednosti proizvoda, 

materijala i resursa u gospodarstvu što je 

dulje moguće te smanjenje otpada, među 

ostalim primjenom hijerarhije otpada, kako 

je utvrđeno u članku 4. Direktive 

br. 2008/98/EZ Europskog parlamenta i 

Vijeća, i smanjenje upotrebe resursa na 

temelju ključnih pokazatelja kružnog 

gospodarstva kako je utvrđeno u okviru za 

praćenje napretka prema kružnom 

gospodarstvu, pri čemu su obuhvaćene 

različite faze proizvodnje, potrošnje, 

gospodarenja otpadom i sekundarnih 

sirovina. 

_________________  

50 Direktiva 2008/98/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća od 

19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju 

izvan snage određenih direktiva 

(SL L 312, 22.11.2008., str. 3.). 

 

Or. en 

 

Amandman  305 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka g 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(g) „kružno gospodarstvo” znači 

zadržavanje vrijednosti proizvoda, 

materijala i resursa u gospodarstvu što je 

dulje moguće te smanjenje otpada, među 

ostalim primjenom hijerarhije otpada, kako 

je utvrđeno u članku 4. Direktive 

br. 2008/98/EZ Europskog parlamenta i 

Vijeća;50 

(g) „kružno gospodarstvo” znači 

zadržavanje vrijednosti i upotrebe 

proizvoda, materijala i resursa u 

gospodarstvu što je dulje moguće te 

smanjenje otpada, među ostalim 

primjenom hijerarhije otpada, kako je 

utvrđeno u članku 4. Direktive 

br. 2008/98/EZ Europskog parlamenta i 

Vijeća;50 

_________________ _________________ 

50 Direktiva 2008/98/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. 

o otpadu i stavljanju izvan snage određenih 

direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.). 

50 Direktiva 2008/98/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. 

o otpadu i stavljanju izvan snage određenih 

direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.). 

Or. en 

 

Amandman  306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka h – podtočka i. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

i. izravno ili neizravno, ljudskom 

djelatnošću izazvano ispuštanje tvari, 

vibracija, topline, buke ili drugih 

onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili zemlju, 

koje može biti štetno za zdravlje ljudi ili 

kvalitetu okoliša, može uzrokovati štetu na 

materijalnoj imovini, remetiti značajke 

okoliša ili utjecati na druge pravovaljane 

oblike korištenja okoliša; 

i. izravno ili neizravno, ljudskom 

djelatnošću izazvano ispuštanje tvari, 

vibracija, topline, buke, svjetlosti ili drugih 

onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili zemlju, 

koje može biti štetno za zdravlje ljudi ili 

kvalitetu okoliša, može uzrokovati štetu na 

materijalnoj imovini, remetiti značajke 

okoliša ili utjecati na druge pravovaljane 

oblike korištenja okoliša; 

Or. en 

 

Amandman  307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 
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Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka h – podtočka ii.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ii a) u kontekstu vodenog okruženja, 

onečišćenje kako je definirano u članku 2. 

stavku 33. Direktive 2000/60/EZ 

Europskog parlamenta i Vijeća; 

Or. en 

 

Amandman  308 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka j 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(j) „energetska učinkovitost” znači 

učinkovitije korištenje energije u svim 

fazama energetskog lanca, od proizvodnje 

do konačne potrošnje; 

(j) „energetska učinkovitost” znači 

energetska učinkovitost kako je 

definirana u članku 2. stavku 4. Direktive 

2012/27/EU; 

Or. en 

 

Amandman  309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka j 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(j) „energetska učinkovitost” znači 

učinkovitije korištenje energije u svim 

fazama energetskog lanca, od proizvodnje 

do konačne potrošnje; 

(j) „energetska učinkovitost” znači 

omjer između ostvarenog učinka, usluge, 

robe ili energije i utroška energije. 

Or. en 
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Amandman  310 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka n 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(n) „održivo gospodarenje šumama” 

znači korištenje šuma i šumskih zemljišta 

na način i u mjeri kojima se održava 

njihova biološka raznolikost, 

produktivnost, regenerativni kapacitet, 

vitalnost i njihov sadašnji i budući 

potencijal za ispunjenje relevantnih 

okolišnih, gospodarskih i socijalnih 

funkcija na lokalnoj, nacionalnoj i 

globalnoj razini te kojima se ne uzrokuje 

šteta drugim ekosustavima. 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka n 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(n) „održivo gospodarenje šumama” 

znači korištenje šuma i šumskih zemljišta 

na način i u mjeri kojima se održava 

njihova biološka raznolikost, 

produktivnost, regenerativni kapacitet, 

vitalnost i njihov sadašnji i budući 

potencijal za ispunjenje relevantnih 

okolišnih, gospodarskih i socijalnih 

funkcija na lokalnoj, nacionalnoj i 

globalnoj razini te kojima se ne uzrokuje 

šteta drugim ekosustavima. 

(n) „održivo gospodarenje šumama” 

znači korištenje šuma i šumskih zemljišta u 

skladu s primjenjivim nacionalnim 

zakonodavstvom koje se temelji na 

definiciji održivog gospodarenja šumama 

usvojenoj na paneuropskoj Ministarskoj 

konferenciji o zaštiti šuma u Europi, a 

obveze proizlaze iz Uredbe o korištenju 

zemljišta, prenamjeni korištenja zemljišta 

i šumarstvu (LULUCF) te Uredbe EU-a o 

drvu. 

Or. en 
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Amandman  312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka n 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(n) „održivo gospodarenje šumama” 

znači korištenje šuma i šumskih zemljišta 

na način i u mjeri kojima se održava 

njihova biološka raznolikost, 

produktivnost, regenerativni kapacitet, 

vitalnost i njihov sadašnji i budući 

potencijal za ispunjenje relevantnih 

okolišnih, gospodarskih i socijalnih 

funkcija na lokalnoj, nacionalnoj i 

globalnoj razini te kojima se ne uzrokuje 

šteta drugim ekosustavima. 

(n) „održivo gospodarenje šumama” 

znači korištenje šuma i šumskih zemljišta u 

skladu s primjenjivim nacionalnim 

zakonodavstvom koje se temelji na 

definiciji održivog gospodarenja šumama 

usvojenoj na paneuropskoj Ministarskoj 

konferenciji o zaštiti šuma u Europi, a 

obveze proizlaze iz Uredbe o LULUCF-u 

te Uredbe EU-a o drvu. 

Or. en 

Obrazloženje 

Ovom se izmjenom uzima u obzir, u skladu s načelom proporcionalnosti i ciljem smanjenja 

nepotrebnog birokratskog opterećenja, definicija usvojena na Ministarskoj konferenciji o 

zaštiti šuma, a obveze proizlaze iz Uredbe o korištenju zemljišta, prenamjeni korištenja 

zemljišta i šumarstvu (LULUCF) te Uredbe kojom se utvrđuju obveze gospodarskih subjekata 

koji stavljaju drvo i proizvode od drva na tržište (Uredba EU-a o drvu). 

 

Amandman  313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka n 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(n) „održivo gospodarenje šumama” 

znači korištenje šuma i šumskih zemljišta 

na način i u mjeri kojima se održava 

njihova biološka raznolikost, 

produktivnost, regenerativni kapacitet, 

vitalnost i njihov sadašnji i budući 

potencijal za ispunjenje relevantnih 

okolišnih, gospodarskih i socijalnih 

funkcija na lokalnoj, nacionalnoj i 

(n) „održivo gospodarenje šumama” 

znači korištenje šuma i šumskih zemljišta 

na način i u mjeri kojima se obnavlja 

njihova biološka raznolikost, 

produktivnost, regenerativni kapacitet, 

vitalnost i njihov sadašnji i budući 

potencijal za barem jednakomjerno 

ispunjenje relevantnih okolišnih, 

gospodarskih i socijalnih funkcija na 
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globalnoj razini te kojima se ne uzrokuje 

šteta drugim ekosustavima. 

lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini te 

kojima se ne uzrokuje šteta drugim 

ekosustavima, istodobno uzimajući u obzir 

nacionalno zakonodavstvo o šumama, 

Uredbu EU-a o drvu, Uredbu EU-a o 

LULUCF-u te, u slučaju bioenergije iz 

drvne industrije, zahtjeve Direktive EU-a 

o energiji iz obnovljivih izvora. 

Or. en 

 

Amandman  314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka n 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(n) „održivo gospodarenje šumama” 

znači korištenje šuma i šumskih zemljišta 

na način i u mjeri kojima se održava 

njihova biološka raznolikost, 

produktivnost, regenerativni kapacitet, 

vitalnost i njihov sadašnji i budući 

potencijal za ispunjenje relevantnih 

okolišnih, gospodarskih i socijalnih 

funkcija na lokalnoj, nacionalnoj i 

globalnoj razini te kojima se ne uzrokuje 

šteta drugim ekosustavima. 

(n) „održivo gospodarenje šumama” 

znači korištenje narušenih šuma i 

narušenih šumskih zemljišta na način i u 

mjeri kojima se održava i obnavlja njihova 

biološka raznolikost, produktivnost, 

regenerativni kapacitet, vitalnost i njihov 

sadašnji i budući potencijal za barem 

jednakomjerno ispunjenje relevantnih 

okolišnih, gospodarskih i socijalnih 

funkcija na lokalnoj, nacionalnoj i 

globalnoj razini te kojima se ne uzrokuje 

šteta drugim ekosustavima; 

Or. en 

 

Amandman  315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Prijedlog uredbe 

Poglavlje 2. – naslov 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Okolišno održive gospodarske djelatnosti Okolišno i socijalno održive gospodarske 

djelatnosti 
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Or. en 

 

Amandman  316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Poglavlje 2. – naslov 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Okolišno održive gospodarske djelatnosti Okolišno i socijalno održive gospodarske 

djelatnosti 

Or. en 

 

Amandman  317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – naslov 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3 Kriteriji za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti 

3 Kriteriji za okolišno i socijalno 

održive gospodarske djelatnosti 

Or. en 

 

Amandman  318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Za potrebe utvrđivanja stupnja okolišne 

održivosti ulaganja, gospodarska djelatnost 

okolišno je održiva ako je u skladu sa svim 

sljedećim kriterijima: 

Za potrebe utvrđivanja stupnja okolišne 

održivosti ulaganja, gospodarska 

djelatnost, tehnologija ili usluga okolišno 

su održive ako su u skladu sa svim 

sljedećim kriterijima: 
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Or. fr 

 

Amandman  319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Za potrebe utvrđivanja stupnja okolišne 

održivosti ulaganja, gospodarska djelatnost 

okolišno je održiva ako je u skladu sa svim 

sljedećim kriterijima: 

Za potrebe utvrđivanja stupnja okolišne ili 

socijalne održivosti ulaganja, gospodarska 

djelatnost okolišno je i socijalno održiva 

ako je u skladu sa svim sljedećim 

kriterijima: 

Or. en 

 

Amandman  320 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) gospodarska djelatnost znatno 

pridonosi jednom okolišnom cilju ili više 

njih, a koji su utvrđeni u članku 5. u skladu 

s člancima od 6. do 11.; 

(a) gospodarska djelatnost znatno 

pridonosi ili će pridonositi jednom 

okolišnom ili socijalnom cilju ili više njih, 

a koji su utvrđeni u članku 5. u skladu s 

člancima od 6. do 11.a; 

Or. en 

 

Amandman  321 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) gospodarska djelatnost znatno (a) gospodarska djelatnost znatno 
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pridonosi jednom okolišnom cilju ili više 

njih, a koji su utvrđeni u članku 5. u skladu 

s člancima od 6. do 11.; 

pridonosi jednom okolišnom ili socijalnom 

cilju ili više njih, a koji su utvrđeni u 

članku 5. u skladu s člancima od 6. do 

11.a; 

Or. en 

 

Amandman  322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) gospodarska djelatnost znatno 

pridonosi jednom okolišnom cilju ili više 

njih, a koji su utvrđeni u članku 5. u skladu 

s člancima od 6. do 11.; 

(a) gospodarska djelatnost znatno 

pridonosi jednom okolišnom cilju ili više 

njih, a koji su utvrđeni u članku 5. u skladu 

s člancima od 6. do 11. točke (a); 

Or. en 

 

Amandman  323 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) gospodarska djelatnost znatno 

pridonosi jednom okolišnom cilju ili više 

njih, a koji su utvrđeni u članku 5. u skladu 

s člancima od 6. do 11.; 

(a) gospodarska djelatnost znatno 

pridonosi ili će pridonositi jednom 

okolišnom cilju ili više njih, a koji su 

utvrđeni u članku 5. u skladu s člancima od 

6. do 11.; 

Or. en 

 

Amandman  324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Prijedlog uredbe 
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Članak 3. – stavak 1. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) gospodarska djelatnost znatno 

pridonosi jednom okolišnom cilju ili više 

njih, a koji su utvrđeni u članku 5. u skladu 

s člancima od 6. do 11.; 

(a) gospodarska djelatnost znatno 

pridonosi ili će pridonositi jednom 

okolišnom cilju ili više njih, a koji su 

utvrđeni u članku 5. u skladu s člancima od 

6. do 11.; 

Or. en 

 

Amandman  325 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) gospodarska djelatnost ne šteti 

znatno nijednom okolišnom cilju 

utvrđenom u članku 5. u skladu s člankom 

12.; 

(b) gospodarska djelatnost ne šteti niti 

će znatno štetiti  nijednom okolišnom cilju 

utvrđenom u članku 5. u skladu s člankom 

12. kao ni socijalno održivom cilju 

utvrđenom u članku 11.a; 

Or. en 

 

Amandman  326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) gospodarska djelatnost ne šteti 

znatno nijednom okolišnom cilju 

utvrđenom u članku 5. u skladu s člankom 

12.; 

(b) gospodarska djelatnost ne šteti niti 

će znatno štetiti nijednom okolišnom cilju 

utvrđenom u članku 5. u skladu s člankom 

12.; 

Or. en 
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Amandman  327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) gospodarska djelatnost ne šteti 

znatno nijednom okolišnom cilju 

utvrđenom u članku 5. u skladu s člankom 

12.; 

(b) gospodarska djelatnost ne šteti 

znatno nijednom okolišnom i socijalnom 

cilju utvrđenom u članku 5. u skladu s 

člankom 12.; 

Or. en 

 

Amandman  328 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka d 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) gospodarska djelatnost u skladu je s 

kriterijima tehničke provjere donesenima u 

skladu s člankom 6 stavkom 2., člankom 7. 

stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., 

člankom 9. stavkom 2., člankom 10. 

stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2. 

(d) gospodarska djelatnost u skladu je s 

kriterijima tehničke provjere, uključujući 

pokazatelje uspješnosti za održivost na 

razini poduzeća ili pogona koji spadaju u 

gospodarsku djelatnost, donesenima u 

skladu s člankom 6 stavkom 2., člankom 7. 

stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., 

člankom 9. stavkom 2., člankom 10. 

stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2. Tim 

se kriterijima tehničke provjere uzimaju u 

obzir planirana ulaganja koja ispunjavaju 

jedan okolišni cilj ili više njih iz članka 5. 

Or. en 

 

Amandman  329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka d 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) gospodarska djelatnost u skladu je s 

kriterijima tehničke provjere donesenima u 

skladu s člankom 6 stavkom 2., člankom 7. 

stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., 

člankom 9. stavkom 2., člankom 10. 

stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2. 

(d) gospodarska djelatnost u skladu je s 

kriterijima tehničke provjere donesenima u 

skladu s člankom 6 stavkom 2., člankom 7. 

stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., 

člankom 9. stavkom 2., člankom 10. 

stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2. Tim 

se kriterijima uzimaju u obzir planirana 

ulaganja koja znatno pridonose jednom 

okolišnom cilju ili više njih, a koji su 

utvrđeni u članku 5. 

Or. fr 

Obrazloženje 

Kriteriji tehničke provjere moraju imati mogućnost uzeti u obzir ne samo gospodarske 

djelatnosti već i planirana ulaganja koja pridonose okolišnoj održivosti. 

 

Amandman  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka d 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) gospodarska djelatnost u skladu je s 

kriterijima tehničke provjere donesenima u 

skladu s člankom 6 stavkom 2., člankom 7. 

stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., 

člankom 9. stavkom 2., člankom 10. 

stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2. 

(d) gospodarska djelatnost u skladu je s 

kriterijima tehničke provjere, uključujući 

pokazatelje uspješnosti za održivost na 

razini poduzeća ili plana koji spadaju u 

gospodarsku djelatnost, donesenima u 

skladu s člankom 6 stavkom 2., člankom 7. 

stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., 

člankom 9. stavkom 2., člankom 10. 

stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2. 

Or. en 

 

Amandman  331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 
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Članak 3. – stavak 1. – točka d 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) gospodarska djelatnost u skladu je s 

kriterijima tehničke provjere donesenima u 

skladu s člankom 6 stavkom 2., člankom 7. 

stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., 

člankom 9. stavkom 2., člankom 10. 

stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2. 

(d) gospodarska djelatnost u skladu je s 

kriterijima tehničke provjere donesenima 

na temelju usklađenih pokazatelja i u 

skladu s člankom 6 stavkom 2., člankom 7. 

stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., 

člankom 9. stavkom 2., člankom 10. 

stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2., 

člankom 11. stavkom 2. i člankom 11.a 

stavkom 2. 

Or. en 

 

Amandman  332 

Molly Scott Cato 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka da (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (d a) Bez obzira na kriterije tehničke 

provjere iz točke (d) sljedeće gospodarske 

djelatnosti ne smatraju se okolišno 

održivima: 

 i. istraživanje, vađenje, proizvodnja, 

distribucija, skladištenje i obrada fosilnih 

goriva; 

 ii. proizvodnja i distribucija nuklearne 

energije, uključujući izgradnju novih 

nuklearnih postrojenja, razgradnja 

nuklearnih postrojenja te istraživanje i 

vađenje fisibilnih materijala za 

proizvodnju nuklearne energije; 

 iii. proizvodnja ratnog oružja bilo koje 

vrste i svih drugih vrsta vatrenog oružja; 

 iv. uzgoj, obrada i prodaja duhana; 

 v. intenzivne poljoprivredne aktivnosti 

koje uvelike ovise o upotrebi kemikalija, 

uključujući intenzivno stočarstvo; 
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 vi. izgradnja, poslovanje i održavanje 

zrakoplovne infrastrukture; 

Or. en 

 

Amandman  333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – točka da (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (da) gospodarska se djelatnost provodi 

u skladu s procedurama i unutarnjim 

pravilima koje je poduzeće propisalo radi 

ublažavanja svih negativnih učinaka na 

održivost. 

Or. en 

 

Amandman  334 

Pavel Poc 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1 a Kriteriji tehničke provjere uzimaju u 

obzir i specifičnosti različitih sektora, 

geografske uvjete, okolišne, socijalne i 

gospodarske vanjske učinke u analiza 

troškova i koristi. Relevantne gospodarske 

djelatnosti unutar glavnih gospodarskih 

sektora, uključujući, među ostalim, 

poljoprivredu, građevinski sektor, 

energetiku, prijevoz i proizvodnju, trebaju 

se smatrati okolišno održivima i tretirati 

se jednako ako jednako pridonose jednom 

okolišnom cilju ili više njih utvrđenih u 

ovoj Uredbi. Potencijal da pridonesu tim 

okolišnim ciljevima može biti različit u 

različitim sektorima i regijama, što treba 
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biti uzeto u obzir u kriterijima. 

Or. en 

Obrazloženje 

Potrebno je primijeniti tehnološki neutralan pristup, uzimajući u obzir i specifičnosti sektora i 

regija kako bi se omogućilo što bolje usmjeravanje na primarni cilj dekarbonizacije. 

 

Amandman  335 

Kateřina Konečná 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1a. Znatne razlike u državama članicama 

u pogledu njihovih gospodarstava, sektora 

i geografskih uvjeta odražavat će se u 

kriterijima. Gospodarska djelatnost koja 

pridonosi bilo kojem od okolišnih ciljeva 

utvrđenih u ovoj Uredbi smatra se 

održivom. 

Or. en 

Obrazloženje 

Važno je uzeti u obzir razlike regija i sektora. Sve djelatnosti koje približavaju Europsku uniju 

cilju smanjenja emisija trebaju biti označene kao održive. 

 

Amandman  336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 3.a 

 Kriteriji za socijalno održive gospodarske 

djelatnosti 
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 Za potrebe utvrđivanja stupnja socijalne 

održivosti ulaganja, gospodarska 

djelatnost socijalno je održiva ako je u 

skladu sa svim sljedećim kriterijima: 

 (a) gospodarska djelatnost znatno 

pridonosi socijalnim ciljevima koji su 

utvrđeni u članku 5. u skladu s 

člankom 11.a; 

 (b) gospodarska djelatnost ne šteti znatno 

nijednom okolišnom cilju utvrđenom u 

članku 5. u skladu s člankom 12. kao ni 

socijalnom cilju utvrđenom u 

članku 11.a; 

 (c) gospodarska djelatnost provodi se u 

skladu s minimalnim zaštitnim mjerama 

utvrđenima u članku 13. i ne dovodi do 

uskraćivanja osnovnih potreba, 

uključujući hranu, sklonište i zdravstvenu 

skrb, ne upotrebljava konfliktne minerale 

niti surađuje sa strankama koje krše 

politička i građanska prava ili opskrbljuju 

strateškim proizvodima i nude usluge 

strankama koje izravno pridonose kršenju 

političkih i građanskih prava; 

 (d) nije povezana sa špekulativnim 

financijskim aktivnostima, kao što su 

visokofrekventno trgovanje, kratka 

prodaja ili špekulativno trgovanje robom; 

 (e) gospodarska djelatnost ispunjava 

zahtjeve dobrih i transparentnih struktura 

i postupaka dubinske analize, odnosa sa 

zaposlenicima, transparentnim politikama 

naknada relevantnog osoblja i izvršenja 

poreznih obveza, čiji omjer ne prelazi 

vrijednost od 5:1; 

 (f) gospodarska djelatnost u skladu je s 

kriterijima tehničke provjere donesenima 

u skladu s člankom 11.a. 

Or. en 

 

Amandman  337 

Molly Scott Cato 
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Prijedlog uredbe 

Članak 3.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 3.a 

 Kriteriji za gospodarske djelatnosti s 

negativnim učinkom na okoliš 

 U svrhu utvrđivanja stupnja okolišne 

održivosti ulaganja, smatra se da 

gospodarska djelatnost ima negativan 

učinak na okoliš ako u znatnoj mjeri 

štetno utječe na bilo koji od okolišnih 

ciljeva utvrđenih u članku 5. u skladu s 

člankom 12. 

 Bez obzira na kriterije tehničke provjere iz 

članka 12. stavka 1. točke (a) (nove) 

sljedeće se gospodarske djelatnosti 

smatraju gospodarskim djelatnostima sa 

znatnim negativnim učinkom na okoliš: 

 i. istraživanje, vađenje, proizvodnja, 

distribucija, skladištenje i obrada fosilnih 

goriva; 

 ii. proizvodnja i distribucija nuklearne 

energije, uključujući izgradnju novih 

nuklearnih postrojenja te istraživanje i 

vađenje fisibilnih materijala za 

proizvodnju nuklearne energije; 

 iii. proizvodnja ratnog oružja bilo koje 

vrste i svih drugih vrsta vatrenog oružja; 

 iv. uzgoj, obrada i prodaja duhana; 

 v. intenzivne poljoprivredne aktivnosti 

koje uvelike ovise o upotrebi kemikalija, 

uključujući intenzivno stočarstvo; 

 vi. izgradnja, poslovanje i održavanje 

zrakoplovne infrastrukture; 

Or. en 

 

Amandman  338 

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

Članak 3.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 3.a 

 Kriteriji za gospodarske djelatnosti štetne 

za okoliš 

 Za potrebe utvrđivanja stupnja okolišne 

održivosti ulaganja, gospodarska 

djelatnost štetna je za okoliš ako je u 

skladu sa sljedećim kriterijima: 

 (a) gospodarska djelatnost znatno šteti 

nekom okolišnom cilju utvrđenom u 

članku 5. u skladu s člankom 12.; 

 (b) gospodarska djelatnost ispunjava 

kriterije tehničke provjere za štetne 

djelatnosti donesene u skladu s 

člankom 6.stavkom 2., člankom 7. 

stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., 

člankom 9. stavkom 2., člankom 10. 

stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2. 

 (c) gospodarska djelatnost ne pridonosi 

znatno održivoj tranziciji tako da 

pridonosi okolišnim ciljevima utvrđenima 

u članku 5. u skladu s člankom 12. 

Or. en 

 

Amandman  339 

Bas Eickhout 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3.b (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 3.b 

 Kriteriji za gospodarske djelatnosti sa 

znatnim negativnim učinkom na okoliš 

 U svrhu utvrđivanja stupnja okolišne 

održivosti ulaganja, smatra se da 
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gospodarska djelatnost ima znatan 

negativan učinak na okoliš ako u znatnoj 

mjeri štetno utječe na bilo koji od 

okolišnih ciljeva utvrđenih u članku 5. u 

skladu s člankom 12. 

Or. en 

 

Amandman  340 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – naslov 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Primjena kriterija za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti 

Primjena kriterija za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti i gospodarske 

djelatnosti koje su štetne za okoliš 

Or. en 

 

Amandman  341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – naslov 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4 Primjena kriterija za okolišno 

održive gospodarske djelatnosti 

4 Primjena kriterija za okolišno i 

socijalno održive gospodarske djelatnosti 

Or. en 

 

Amandman  342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – naslov 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4 Primjena kriterija za okolišno 

održive gospodarske djelatnosti 

4 Primjena kriterija za okolišno i 

socijalno održive gospodarske djelatnosti 

Or. en 

 

Amandman  343 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice primjenjuju kriterije 

za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti utvrđene u članku 

3. za mjere za utvrđivanje svih zahtjeva za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište kao „okolišno 

održivi”. 

1. Države članice primjenjuju kriterije 

za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti utvrđene u članku 

3. i kriterije za gospodarske djelatnosti 

štetne za okoliš utvrđene u članku 3.a za 
mjere za utvrđivanje svih zahtjeva za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice. 

Or. en 

 

Amandman  344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice primjenjuju kriterije 

za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti utvrđene u članku 

3. za mjere za utvrđivanje svih zahtjeva za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište kao „okolišno 

održivi”. 

1. Države članice primjenjuju kriterije 

za određivanje održivih djelatnosti 

utvrđene u članku 3. za mjere za 

utvrđivanje svih zahtjeva za sudionike na 

tržištu za financijske proizvode ili 

korporativne obveznice koji se stavljaju na 

tržište kao „održivi”. 

Or. en 
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Amandman  345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice primjenjuju kriterije 

za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti utvrđene u članku 

3. za mjere za utvrđivanje svih zahtjeva za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište kao „okolišno 

održivi”. 

1. Države članice primjenjuju kriterije 

za određivanje okolišno i socijalno 

održivih gospodarskih djelatnosti utvrđene 

u članku 3. za mjere za utvrđivanje svih 

zahtjeva za sudionike na tržištu za 

financijske proizvode ili korporativne 

obveznice koji se stavljaju na tržište kao 

„okolišno održivi”. 

Or. en 

 

Amandman  346 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice primjenjuju kriterije 

za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti utvrđene u članku 

3. za mjere za utvrđivanje svih zahtjeva za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište kao „okolišno 

održivi”. 

1. Države članice primjenjuju kriterije 

za određivanje okolišno i socijalno 

održivih gospodarskih djelatnosti utvrđene 

u članku 3. za mjere za utvrđivanje svih 

zahtjeva u pogledu održivosti za sudionike 

na tržištu za financijske proizvode ili 

korporativne obveznice. 

Or. en 

 

Amandman  347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Prijedlog uredbe 
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Članak 4. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice primjenjuju kriterije 

za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti utvrđene u članku 

3. za mjere za utvrđivanje svih zahtjeva za 

sudionike na tržištu za financijske 

proizvode ili korporativne obveznice koji 

se stavljaju na tržište kao „okolišno 

održivi”. 

1. Države članice primjenjuju kriterije 

za određivanje okolišno ili socijalno 

održivih gospodarskih djelatnosti utvrđene 

u članku 3. za mjere za utvrđivanje svih 

zahtjeva za sudionike na tržištu za 

financijske proizvode ili korporativne 

obveznice koji se stavljaju na tržište kao 

„okolišno održivi” ili „socijalno održivi”. 

Or. en 

 

Amandman  348 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1 a. Unija i države članice primjenjuju 

i kriterije za određivanje okolišno održivih 

gospodarskih djelatnosti utvrđene u 

članku 3. i kriterije za gospodarske 

djelatnosti štetne za okoliš utvrđene u 

članku 3.a za utvrđivanje zahtjeva za 

javnu financijsku pomoć Unije i država 

članica za ulaganja, među ostalim, u 

obliku jamstava, vlasničkih udjela, 

pozajmica, subvencija, bespovratnih 

sredstava, izvoznih kredita ili ugovora o 

javnoj nabavi. Unija i države članice ne 

podržavaju gospodarske djelatnosti štetne 

za okoliš javnom financijskom pomoći. 

Or. en 

 

Amandman  349 

Markus Ferber 

 

Prijedlog uredbe 
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Članak 4. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 

informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala 

smatrati okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. 

Briše se. 

Or. en 

Obrazloženje 

Zahtjevi u pogledu objavljivanja već su spomenuti u Uredbi o objavljivanju podataka o 

održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341 i ne smiju 

se ovdje ponavljati. 

 

Amandman  350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 
informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

održiva ulaganja mogu objaviti informacije 

o tome kako se i u kojoj mjeri kriteriji za 

održive djelatnosti iz članka 3. primjenjuju 

na utvrđivanje održivosti ulaganja. 
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koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala 

smatrati okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. 

Or. en 

 

Amandman  351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 

informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 
Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati 

okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode objavljuju 

informacije o tome ispunjavaju li 

proizvodi koje nude kriterije za okolišno 

održiva ulaganja prema kriterijima iz 

članka 3. ili kao ulaganja koja imaju 

negativan učinak na okoliš prema 

kriterijima iz članka 3.a. Ako sudionici na 

financijskim tržištima smatraju da bi se 

gospodarska djelatnost za koju kriteriji 

tehničke provjere još nisu utvrđeni, trebala 

smatrati okolišno održivom, o tome 

obavješćuju Komisiju. Sudionici na 

financijskim tržištima ne smiju nuditi 

financijske proizvode kao okolišno 

održiva ulaganja ili ulaganja sa sličnim 

obilježjima ako ti proizvodi nisu 

klasificirani kao okolišno održivi. 

Objavljene informacije provjerava 

neovisni revizor kako bi se zajamčila 

točnost, kako je propisano u članku 4.a. 

Or. en 

 

Amandman  352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 

informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 
Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati 

okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode objavljuju 

informacije kako bi se utvrdio stupanj 

okolišne i socijalne održivosti tih 

proizvoda prema kriterijima iz članka 3. 

Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati 

okolišno održivom, o tome obavješćuju 

Komisiju. Sudionici na financijskim 

tržištima ne smiju nuditi financijske 

proizvode kao okolišno ili socijalno 

održiva ulaganja ili ulaganja sa sličnim 

obilježjima ako ti proizvodi nisu 

klasificirani kao okolišno ili socijalno 

održivi. 

Or. en 

 

Amandman  353 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 

informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode objavljuju 

informacije o tome kako se kriteriji za 

okolišno održive gospodarske djelatnosti iz 

članka 3. i kriteriji za gospodarske 

djelatnosti štetne za okoliš utvrđene u 

članku 3.a odnose na financijski proizvod. 

Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 
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provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati 

okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati 

okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. 

Or. en 

 

Amandman  354 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 

informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati 

okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 

informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost za 

koju kriteriji tehničke provjere još nisu 

utvrđeni trebala smatrati okolišno 

održivom, o tome obavješćuju Komisiju. 

Sudionici na financijskim tržištima ne 

smiju nuditi financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja sa sličnim 

obilježjima ako ti proizvodi nisu 

klasificirani kao okolišno održivi. 

Or. en 

 

Amandman  355 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 

informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati 

okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 

informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Ako sudionici na financijskim tržištima ili 

drugi dionici smatraju da se za 

gospodarsku djelatnost pogrešno smatra 

da zadovoljava ili ne zadovoljava kriterije 

tehničke provjere utvrđene u skladu s 

ovom Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni. 

Or. en 

 

Amandman  356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 

informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati 

okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 

informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati 

okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. Komisija, prema 

potrebi, obavješćuje platformu za održivo 
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financiranje o takvim zahtjevima 

sudionika na financijskim tržištima. 

Or. en 

 

Amandman  357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 

informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati 

okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 

informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati 

okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. Komisija tada mora 

bez odgađanja proslijediti tu informaciju 

Platformi za održivo financiranje. 

Or. fr 

Amandman  358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno ili socijalno održiva ulaganja ili 

kao ulaganja sa sličnim obilježjima 
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informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati 

okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. 

objavljuju informacije o tome kako se i u 

kojoj mjeri kriteriji za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti iz članka 3. i 

kriteriji za socijalno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3.a primjenjuju na 

utvrđivanje održivosti ulaganja. Ako 

sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati 

okolišno održivom ili socijalno održivom, 

o tome mogu obavijestiti Komisiju. 

Or. en 

 

Amandman  359 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 

informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati 

okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode ili 

korporativne obveznice kao okolišno 

održiva ulaganja ili kao ulaganja sa sličnim 

obilježjima objavljuju informacije o tome 

kako se i u kojoj mjeri kriteriji za okolišno 

održive gospodarske djelatnosti iz 

članka 3. primjenjuju na utvrđivanje 

okolišne održivosti ulaganja. Ako sudionici 

na financijskim tržištima smatraju da bi se 

gospodarska djelatnost koja ne zadovoljava 

kriterije tehničke provjere utvrđene u 

skladu s ovom Uredbom ili za koju kriteriji 

tehničke provjere još nisu utvrđeni, trebala 

smatrati okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. 

Or. en 
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Amandman  360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode kao 

okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja 

sa sličnim obilježjima objavljuju 

informacije o tome kako se i u kojoj mjeri 

kriteriji za okolišno održive gospodarske 

djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na 

utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. 

Ako sudionici na financijskim tržištima 

smatraju da bi se gospodarska djelatnost 

koja ne zadovoljava kriterije tehničke 

provjere utvrđene u skladu s ovom 

Uredbom ili za koju kriteriji tehničke 

provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati 

okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. 

2. Sudionici na financijskim tržištima 

koji nude financijske proizvode koji su 

stavljeni na tržište kao okolišno održiva 

ulaganja ili kao ulaganja sa sličnim 

obilježjima objavljuju informacije o tome 

kako se i u kojoj mjeri kriteriji za okolišno 

održive gospodarske djelatnosti iz 

članka 3. primjenjuju na utvrđivanje 

okolišne održivosti ulaganja. Ako sudionici 

na financijskim tržištima smatraju da bi se 

gospodarska djelatnost koja ne zadovoljava 

kriterije tehničke provjere utvrđene u 

skladu s ovom Uredbom ili za koju kriteriji 

tehničke provjere još nisu utvrđeni, trebala 

smatrati okolišno održivom, o tome mogu 

obavijestiti Komisiju. 

Or. en 

 

Amandman  361 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2.b (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2 b. Zahtjevi u pogledu objavljivanja 

koji su propisani [Komisijinim 

Prijedlogom uredbe o objavljivanju 

podataka o održivim ulaganjima i rizicima 

za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 

2016/2341] ne propisuju se ovom 

Uredbom; 

Or. en 
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Amandman  362 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Zahtjevi u pogledu objavljivanja koji su 

propisani [Ured za publikacije: unijeti 

upućivanje na Uredbu o objavljivanju 

podataka o održivim ulaganjima i rizicima 

za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 

2016/2341] ne propisuju se ovom 

Uredbom; 

Or. en 

 

Amandman  363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2.a (novi) 

Članak 4. – stavak 2.ba (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2 a. Sudionici na financijskom tržištu 

upotrebljavaju usluge treće strane koja 

ima odgovarajuće odobrenje za rad prema 

članku 4.a kako bi provjerili jesu li 

financijski proizvodi u skladu s kriterijima 

iz članka 3. za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti. Međutim, 

upotreba takvih usluga ni u kojim 

okolnostima ne utječe na odgovornost 

sudionika na financijskom tržištu u 

pogledu njihovih pravnih obveza u skladu 

s ovom Uredbom. Kada sudionik na 

financijskom tržištu upotrebljava uslugu 

treće strane koja ima odgovarajuće 

odobrenje za rad prema članku 4.a kako 

bi ocijenio zadovoljava li financijski 

proizvod kriterije utvrđene u tom članku, 

objava u skladu s člankom 4. stavkom 2. 

uključuje izjavu da je ta treća strana koja 
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ima odgovarajuće odobrenje za rad 

potvrdila usklađenost s kriterijima za 

okolišno održive gospodarske djelatnosti. 

Objava uključuje ime ovlaštene treće 

strane i njezino mjesto poslovnog nastana. 

Or. en 

 

Amandman  364 

Bas Eickhout 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2 a. Sudionici na financijskom tržištu 

upotrebljavaju usluge treće strane koja 

ima odobrenje za rad prema članku 4.a 

kako bi provjerili usklađenost sa 

zahtjevima iz stavka 2. Kreditne institucije 

upotrebljavaju usluge treće strane koja 

ima odobrenje za rad prema članku 4.a 

kako bi provjerili usklađenost sa 

zahtjevima iz stavka 2.a. 

 Neovisno o prvom podstavku upotreba 

takvih usluga ni u kojim okolnostima ne 

utječe na odgovornost sudionika na 

financijskom tržištu u pogledu njihovih 

pravnih obveza u skladu s ovom Uredbom. 

Zahtjev u pogledu objavljivanja u skladu s 

člankom 4. stavkom 2. i člankom 4. 

stavkom 2. točkom (a) uključuju izjavu da 

je ta ovlaštena treća strana potvrdila 

usklađenost s tim uvjetima. Objava 

uključuje ime ovlaštene treće strane i 

njezino mjesto poslovnog nastana. 

Or. en 

 

Amandman  365 

Barbara Kappel 

 

Prijedlog uredbe 
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Članak 4. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2 a. Sudionik na financijskom tržištu 

koji nudi financijske proizvode kao 

okolišno održive ili kao ulaganja sa 

sličnim obilježjima nije odgovoran za 

neispravnu ocjenu okolišne održivosti 

ulaganja ako je ocjena provedena u 

skladu s objavljenim kriterijima. Sudionik 

na financijskom tržištu nema obvezu 

provjeravanja informacija koje objavljuju 

poduzeća o svojim gospodarskim 

djelatnostima, ali mu je dopušteno 

upotrijebiti te informacije za ocjenu 

okolišne održivosti ulaganja. 

Or. en 

 

Amandman  366 

Herbert Dorfmann 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2 a. Poduzeća su odgovorna za 

certifikaciju svojih specifičnih 

gospodarskih djelatnosti na temelju 

delegiranog akta iz stavka 2. 

Or. en 

 

Amandman  367 

Costas Mavrides 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2 a. Poduzeća su odgovorna za 

certifikaciju svojih specifičnih 
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gospodarskih djelatnosti na temelju 

delegiranog akta iz stavka 2. 

Or. en 

 

Amandman  368 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2 a. Komisija odmah obavješćuje 

platformu za održivo financiranje o 

zahtjevu na koji su odgovorili sudionici 

na financijskim tržištima. 

Or. en 

 

Amandman  369 

Markus Ferber 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Komisija u skladu s člankom 16. 

donosi delegirane akte radi dopune 

stavka 2. kojom navodi podatke potrebne 

za usklađivanje s tim stavkom, uzimajući 

u obzir kriterije tehničke provjere 

utvrđene u skladu s ovom Uredbom. Ti 

podaci ulagačima omogućuju da utvrde: 

Briše se. 

(a) postotak udjela koji se odnose na 

poduzeća koja obavljaju okolišno održive 

gospodarske djelatnosti; 

 

(b) postotni dio ulaganja u okolišno 

održive gospodarske djelatnosti, u odnosu 

na sve gospodarske djelatnosti. 

 

Or. en 
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Amandman  370 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Komisija u skladu s člankom 16. 

donosi delegirane akte radi dopune 

stavka 2. kojom navodi podatke potrebne 

za usklađivanje s tim stavkom, uzimajući u 

obzir kriterije tehničke provjere utvrđene u 

skladu s ovom Uredbom. Ti podaci 

ulagačima omogućuju da utvrde: 

3. Komisija u skladu s člankom 16. 

donosi delegirane akte radi dopune 

stavka 2. kojom navodi podatke potrebne 

za usklađivanje s tim stavkom, uzimajući u 

obzir dostupnost relevantnih informacija i 

kriterije tehničke provjere utvrđene u 

skladu s ovom Uredbom. Ti podaci 

ulagačima omogućuju da utvrde: 

Or. en 

 

Amandman  371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Komisija u skladu s člankom 16. 

donosi delegirane akte radi dopune 

stavka 2. kojom navodi podatke potrebne 

za usklađivanje s tim stavkom, uzimajući u 

obzir kriterije tehničke provjere utvrđene u 

skladu s ovom Uredbom. Ti podaci 

ulagačima omogućuju da utvrde: 

3. Komisija u skladu s člankom 16. 

donosi delegirane akte radi dopune 

stavka 2. kojom navodi podatke potrebne 

za usklađivanje s tim stavkom, uzimajući u 

obzir kriterije tehničke provjere utvrđene u 

skladu s ovom Uredbom. Ti podaci 

ulagačima mogu omogućiti da utvrde: 

Or. en 

 

Amandman  372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. – točka a 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) postotak udjela koji se odnose na 

poduzeća koja obavljaju okolišno održive 

gospodarske djelatnosti; 

(a) postotak udjela koji se odnose na 

poduzeća koja obavljaju održive 

djelatnosti; 

Or. en 

 

Amandman  373 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) postotak udjela koji se odnose na 

poduzeća koja obavljaju okolišno održive 

gospodarske djelatnosti; 

(a) postotak udjela koji se odnose na 

poduzeća koja obavljaju okolišno i 

socijalno održive gospodarske djelatnosti; 

Or. en 

 

Amandman  374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) postotak udjela koji se odnose na 

poduzeća koja obavljaju okolišno održive 

gospodarske djelatnosti; 

(a) postotak udjela koji se odnose na 

poduzeća koja obavljaju okolišno i 

socijalno održive gospodarske djelatnosti; 

Or. en 

 

Amandman  375 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. – točka aa (nova) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (a a) postotak udjela koji se odnose na 

poduzeća koja obavljaju gospodarske 

djelatnosti štetne za okoliš; 

Or. en 

 

Amandman  376 

Barbara Kappel 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) postotni dio ulaganja u okolišno 

održive gospodarske djelatnosti, u odnosu 

na sve gospodarske djelatnosti. 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  377 

Costas Mavrides 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) postotni dio ulaganja u okolišno 

održive gospodarske djelatnosti, u odnosu 

na sve gospodarske djelatnosti. 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. – točka b 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) postotni dio ulaganja u okolišno 

održive gospodarske djelatnosti, u odnosu 

na sve gospodarske djelatnosti. 

(b) postotni dio ulaganja u održive 

djelatnosti, u odnosu na sve gospodarske 

djelatnosti. 

Or. en 

 

Amandman  379 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) postotni dio ulaganja u okolišno 

održive gospodarske djelatnosti, u odnosu 

na sve gospodarske djelatnosti. 

(b) postotni dio ulaganja u okolišno i 

socijalno održive gospodarske djelatnosti, 

u odnosu na sve gospodarske djelatnosti. 

Or. en 

 

Amandman  380 

Elena Gentile 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) postotni dio ulaganja u okolišno 

održive gospodarske djelatnosti, u odnosu 

na sve gospodarske djelatnosti. 

(b) postotni dio ulaganja u okolišno i 

socijalno održive gospodarske djelatnosti, 

u odnosu na sve gospodarske djelatnosti. 

Or. en 

 

Amandman  381 

Costas Mavrides 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. – točka ba (nova) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (b a) Države članice u bliskoj suradnji s 

relevantnim europskim nadzornim tijelom 

prate informacije iz stavaka 2. i 2a. Nakon 

objavljivanja tih informacija, sudionici na 

financijskim tržištima dužni su o njima 

izvijestiti relevantno nadležno nacionalno 

tijelo koje ih bez odgode priopćava 

relevantnom europskom nadzornom 

tijelu. Kada god relevantno nacionalno 

nadležno tijelo ili relevantno europsko 

nadzorno tijelo iskaže nesuglasnost s 

podnesenim informacijama iz stavka 2. 

i 2.a, sudionici na financijskim tržištima 

dužni su preispitati i ispraviti objavljene 

informacije. 

Or. en 

 

Amandman  382 

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

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 3. – točka ba (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (b a) postotni dio ulaganja u 

gospodarske djelatnosti štetne za okoliš, u 

odnosu na sve gospodarske djelatnosti. 

Or. en 

 

Amandman  383 

Markus Ferber 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 4. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Komisija donosi delegirani akt u 

skladu sa stavkom 3. do 31. prosinca 

Briše se. 
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2019. kako bi osigurala početak njegove 

primjene od 1. srpnja 2020. Komisija 

može izmijeniti taj delegirani akt, posebno 

s obzirom na izmjene delegiranih akata 

donesenima u skladu s člankom 6. 

stavkom 2., člankom 7. stavkom 2., 

člankom 8. stavkom 2., člankom 9. 

stavkom 2., člankom 10. stavkom 2. i 

člankom 11. stavkom 2. 

Or. en 

 

Amandman  384 

Bas Eickhout 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 4.a 

 Ocjena održivosti ulaganja koju provodi 

treća strana 

 Treća strana iz članka 4. stavka 2. 

točke (b) ima odobrenje ESMA-e da 

ocijeni usklađenost financijskih proizvoda 

s kriterijima iz članaka 3. i 3.a ako su 

ispunjeni sljedeći uvjeti:  

 (a) treća je strana pravna osoba s 

poslovnim nastanom u Uniji;  

 (b) treća strana naplaćuje samo 

nediskriminirajuće naknade utemeljene 

na troškovima sudionicima na 

financijskom tržištu čije financijske 

proizvode treća strana ocjenjuje bez 

razlikovanja naknada ovisno o 

rezultatima ocjene ili povezano s njima. 

Cijene i naknade povezane s tim 

uslugama ocjenjivanja javno se objavljuju 

zasebno za svaku pruženu uslugu, 

uključujući diskonte i rabate te uvjete pod 

kojima se može ostvariti pravo na te 

diskonte i rabate. Treća strana dopušta 

potencijalnim klijentima i klijentima da 
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pristupe određenim uslugama zasebno;  

 (c) učinkovitost drugih aktivnosti treće 

strane ne utječe na neovisnost ili integritet 

njezine ocjene;  

 (d) treća strana pokazuje dovoljno 

financijsko zdravlje financirano 

vlasničkim udjelima kako bi nastavila 

trajno pružati usluge bez rizika da se 

neovisnost ili integritet njezine ocjene 

ugroze; 

 (e) treća strana, ili bilo koji povezani 

entitet iz stavka 9. točke (b) 

međunarodnog računovodstvenog 

standarda br. 24 („objavljivanje 

povezanih stranaka”) u Prilogu Uredbi 

Komisije (EZ) br. 1126/2008, ne pruža 

nikakve savjetodavne, revizorske ili 

jednakovrijedne usluge sudioniku na 

financijskom tržištu uključenom u razvoj, 

marketing, distribuciju ili prodaju 

relevantnog financijskog proizvoda; 

 (f) treća strana poštuje priznati kodeks 

ponašanja za korporativno upravljanje ili 

načela dobrog korporativnog upravljanja; 

 (g) članovi upravljačkog tijela, kako je 

definirano u članku 4. stavku 1. točki 36. 

Direktive MiFiD II, treće strane imaju 

stručne kvalifikacije, obrazovanje, znanje 

i iskustvo primjerene za zadatke treće 

strane, imaju dobar ugled i integritet; 

 (h) upravljačko tijelo treće strane 

uključuje barem trećinu, ali najmanje 

dvojicu, neovisnih članova; 

 (i) treća strana poduzima sve potrebne 

korake da bi zajamčila da na ocjenu 

usklađenosti s kriterijima članaka 3. i 3.a 

ne utječu postojeći ili mogući sukobi 

interesa ili poslovni odnos koji uključuje 

treću stranu; njezino matično poduzeće, 

krajnje matično poduzeće ili bilo koji 

drugi povezani entitet; njezine dioničare 

ili članove; rukovoditelje; zaposlenike ili 

bilo koje druge fizičke osobe čije su 

usluge stavljene na raspolaganje ili pod 

kontrolu treće strane. U tu svrhu treća 
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strana uspostavlja, održava, provodi i 

dokumentira učinkovit sustav unutarnje 

kontrole kojim se uređuje provedba 

politika i postupaka za utvrđivanje i 

sprečavanje mogućih sukoba interesa. 

Mogući ili postojeći sukobi interesa koji 

su utvrđeni uklanjaju se ili ublažavaju te 

objavljuju bez odgode. Treća strana 

uspostavlja, održava, provodi i 

dokumentira primjerene procedure i 

postupke kako bi zajamčila neovisnost 

ocjene kriterija iz članaka 3. i 3.a. Treća 

strana povremeno nadzire i preispituje te 

politike i postupke kako bi ocijenila 

njihovu učinkovitost i potrebu za njihovim 

ažuriranjem; i 

 (j) treća strana može pokazati da ima 

odgovarajuću metodologiju, operativne 

mjere za zaštitu i unutarnje postupke koji 

joj omogućuju ocjenjivanje usklađenosti u 

skladu s kriterijima iz članaka 3. i 3.a.  

 2. Ovlaštena treća strana u svakom 

trenutku ispunjava uvjete za odobrenje za 

rad iz stavka 1. Treća strana koja je dobila 

odobrenje za rad u skladu sa stavkom 1. 

obavješćuje ESMA-u bez odgode o svim 

bitnim promjenama informacija 

navedenih u tom stavku ili drugim 

promjenama za koje bi se u razumnoj 

mjeri moglo smatrati da utječu na ocjenu 

ESMA-e. 

  3. ESMA trećoj strani iz stavka 1. 

naplaćuje naknade utemeljene na 

troškovima kako bi pokrila potrebne 

izdatke za procjenu zahtjeva za odobrenje 

i naknadno praćenje usklađenosti s 

uvjetima za odobrenje navedenima u 

stavku 1. 

 4. Odobrenje treće strane u skladu s ovim 

člankom proizvodi učinke na cijelom 

području Unije.  

 5. ESMA povlači odobrenje ako: 

 (a) se treća strana izričito odriče 

odobrenja za rad; 
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 (b) je treća strana dobila odobrenje za rad 

na temelju lažnih navoda ili na drugi 

nezakonit način ili; 

 (c) ESMA smatra da treća strana više ne 

ispunjava uvjete postavljene u stavku 1. 

 6. ESMA izrađuje nacrt regulatornih 

tehničkih standarda za informacije koje se 

moraju dostaviti u zahtjevu za odobrenje 

treće strane u skladu sa stavkom 1. 

 ESMA dostavlja Komisiji te nacrte 

regulatornih tehničkih standarda do 

[unutar 12 mjeseci od datuma stupanja na 

snagu ove Uredbe]. 

 7. Komisija donosi uredbu o naknadama. 

Tom će se uredbom utvrditi posebno vrsta 

naknada i predmeta za koje se plaćaju 

naknade, iznose naknada i način na koji 

se one plaćaju. Iznos naknade zaračunate 

trećoj strani pokriva sve administrativne 

troškove i razmjeran je prometu dotične 

treće strane.  

 8. Komisiji se povjerava ovlast za dopunu 

ove Uredbe donošenjem regulatornih 

tehničkih standarda iz ovog stavka u 

skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe 

(EU) br. 1095/2010. 

Or. en 

 

Amandman  385 

Sirpa Pietikäinen 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 4.a 

 Ocjena održivosti ulaganja koju provodi 

treća strana 

 1. Treća strana iz članka 4. stavka 2. 

točke (ba) ima odobrenje ESMA-e da 

ocijeni usklađenost financijskih proizvoda 
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s kriterijima iz članka 3. ESMA izdaje 

odobrenje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: 

 (a) treća je strana pravna osoba s 

poslovnim nastanom u Uniji;  

 (b) treća strana naplaćuje samo 

nediskriminirajuće naknade utemeljene 

na troškovima sudionicima na 

financijskom tržištu čije financijske 

proizvode treća strana ocjenjuje bez 

razlikovanja naknada ovisno o 

rezultatima ocjene ili povezano s njima. 

Cijene i naknade povezane s tim 

uslugama ocjenjivanja javno se objavljuju 

zasebno za svaku pruženu uslugu, 

uključujući diskonte i rabate te uvjete pod 

kojima se može ostvariti pravo na te 

diskonte i rabate. Treća strana dopušta 

potencijalnim klijentima i klijentima da 

pristupe određenim uslugama zasebno;  

 (c) učinkovitost drugih aktivnosti treće 

strane ne utječe na neovisnost ili integritet 

njezine ocjene; 

 (d) treća strana pokazuje dovoljno 

financijsko zdravlje financirano 

vlasničkim udjelima kako bi nastavila 

trajno pružati usluge bez rizika da se 

neovisnost ili integritet njezine ocjene 

ugroze;  

 (e) treća strana, ili bilo koji povezani 

entitet iz stavka 9. točke (b) 

međunarodnog računovodstvenog 

standarda br. 24 („objavljivanje 

povezanih stranaka”) u Prilogu Uredbi 

Komisije (EZ) br. 1126/2008[1], ne pruža 

nikakve savjetodavne, revizorske ili 

jednakovrijedne usluge sudioniku na 

financijskom tržištu uključenom u razvoj, 

marketing, distribuciju ili prodaju 

relevantnog financijskog proizvoda;  

 (f) treća strana poštuje priznati kodeks 

ponašanja za korporativno upravljanje ili 

načela dobrog korporativnog 

upravljanja;  

 (g) članovi upravljačkog tijela, kako su 

definirani u članku 4. stavku 1. točki 36. 
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Direktive MiFiD II [2], treće strane imaju 

stručne kvalifikacije, obrazovanje, znanje 

i iskustvo primjerene za zadatke treće 

strane, imaju dobar ugled i integritet; 

 (h) upravljačko tijelo treće strane 

uključuje barem trećinu, ali najmanje 

dvojicu, neovisnih članova; 

 (i) treća strana poduzima sve potrebne 

korake da bi zajamčila da na ocjenu 

usklađenosti s kriterijima članaka 3. za 

okolišno održive gospodarske djelatnosti 

ne utječu postojeći ili mogući sukobi 

interesa ili poslovni odnos koji uključuje 

treću stranu; njezino matično poduzeće, 

krajnje matično poduzeće ili bilo koji 

drugi povezani entitet; njezine dioničare 

ili članove; rukovoditelje; zaposlenike ili 

bilo koje druge fizičke osobe čije su 

usluge stavljene na raspolaganje ili pod 

kontrolu treće strane. U tu svrhu treća 

strana uspostavlja, održava, provodi i 

dokumentira učinkovit sustav unutarnje 

kontrole kojim se uređuje provedba 

politika i postupaka za utvrđivanje i 

sprečavanje mogućih sukoba interesa. 

Mogući ili postojeći sukobi interesa koji 

su utvrđeni uklanjaju se ili ublažavaju te 

objavljuju bez odgode. Treća strana 

uspostavlja, održava, provodi i 

dokumentira primjerene procedure i 

postupke kako bi zajamčila neovisnost 

ocjene kriterija za usklađenost okolišno 

održivih gospodarskih djelatnosti. Treća 

strana povremeno nadzire i preispituje te 

politike i postupke kako bi ocijenila 

njihovu učinkovitost i potrebu za njihovim 

ažuriranjem; i 

 (j) treća strana može pokazati da ima 

odgovarajuću metodologiju, operativne 

mjere za zaštitu i unutarnje postupke koji 

joj omogućuju ocjenjivanje usklađenosti u 

skladu s kriterijima za okolišno održive 

gospodarske djelatnosti.  

 2. Ovlaštena treća strana u svakom 

trenutku ispunjava uvjete za odobrenje za 

rad iz stavka 1. Treća strana koja je dobila 



 

AM\1172566HR.docx 165/166 PE632.153v01-00 

 HR 

odobrenje za rad u skladu sa stavkom 1. 

obavješćuje ESMA-u bez odgode o svim 

bitnim promjenama informacija 

navedenih u tom stavku ili drugim 

promjenama za koje bi se u razumnoj 

mjeri moglo smatrati da utječu na ocjenu 

ESMA-e. 

 3. ESMA trećoj strani iz stavka 1. 

naplaćuje naknade utemeljene na 

troškovima kako bi pokrila potrebne 

izdatke za procjenu zahtjeva za odobrenje 

i naknadno praćenje usklađenosti s 

uvjetima za odobrenje navedenima u 

stavku 1. 

 4. Odobrenje treće strane u skladu s ovim 

člankom proizvodi učinke na cijelom 

području Unije.  

 5. ESMA povlači odobrenje ako: 

 (a). se treća strana izričito odriče 

odobrenja za rad; 

 (b). je treća strana dobila odobrenje za 

rad na temelju lažnih navoda ili na drugi 

nezakonit način ili; 

 (c). ESMA smatra da treća strana više ne 

ispunjava uvjete postavljene u stavku 1.  

 6. ESMA izrađuje nacrt regulatornih 

tehničkih standarda za informacije koje se 

moraju dostaviti u zahtjevu za odobrenje 

treće strane u skladu sa stavkom 1. ESMA 

dostavlja Komisiji te nacrte regulatornih 

tehničkih standarda do [unutar 12 mjeseci 

od datuma stupanja na snagu ove 

Uredbe]. 

 7. Komisija donosi uredbu o naknadama. 

Tom će se uredbom utvrditi posebno vrsta 

naknada i predmeta za koje se plaćaju 

naknade, iznose naknada i način na koji 

se one plaćaju. Iznos naknade zaračunate 

trećoj strani pokriva sve administrativne 

troškove i razmjeran je prometu dotične 

treće strane.  

 8. Komisija je ovlaštena dopuniti ovu 

Uredbu donošenjem regulatornih 

tehničkih standarda iz prvog podstavka u 



 

PE632.153v01-00 166/166 AM\1172566HR.docx 

HR 

skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe 

(EU) 1095/2010. [1] Uredba Komisije 

(EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. 

o usvajanju određenih međunarodnih 

računovodstvenih standarda u skladu s 

Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog 

parlamenta i Vijeća (SL L 320, 

29.11.2008., str. 1.). [2] Direktiva 

2014/65/EU Europskog parlamenta i 

Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu 

financijskih instrumenata i izmjeni 

Direktive 2002/92/EZ i Direktive 

2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., 

str. 349. – 496.). 

Or. en 

 


