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20.3.2019 A8-0175/102

Poprawka 102
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 Artykuł 13

Minimalne gwarancje, o których mowa 
w art. 3 lit. c), są to procedury stosowane 
przez przedsiębiorstwo prowadzące 
działalność gospodarczą, które mają 
zapewnić przestrzeganie zasad i praw 
określonych w ośmiu podstawowych 
konwencjach określonych w Deklaracji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącej podstawowych zasad i praw 
w pracy, a mianowicie: prawo do tego, aby 
nie być zmuszanym do pracy 
przymusowej, wolność zrzeszania się, 
prawo pracowników do organizowania 
się, prawo do rokowań zbiorowych, równe 
wynagrodzenia dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za pracę takiej samej 
wartości, niedyskryminowanie pod 
względem szans i traktowania w zakresie 
zatrudnienia i wykonywania zawodu, 
a także prawo dzieci do tego, by nie być 
zmuszanym do pracy.

1. Minimalne gwarancje, o których 
mowa w art. 3 lit. c), są to procedury 
stosowane przez przedsiębiorstwo 
prowadzące działalność gospodarczą, które 
mają zapewnić przestrzeganie zasad 
wymienionych w załączniku Ia.

1a. Minimalne gwarancje są 
stosowane, przy dołożeniu wszelkich 
starań, przez przedsiębiorstwo prowadzące 
działalność gospodarczą.
1b. Są one zgodne z wytycznymi ONZ 
dotyczącymi biznesu i praw człowieka oraz 
wytycznymi OECD dotyczącymi należytej 
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staranności w celu odpowiedzialnego 
prowadzenia działalności gospodarczej 
(2018 r.), a także z załącznikiem Ia. 
Należyta staranność w tym kontekście 
oznacza procedurę lub zbiór procedur 
stosowanych przez przedsiębiorstwa w 
celu identyfikacji potencjalnych i 
rzeczywistych negatywnych skutków dla 
praw człowieka, w tym praw człowieka 
przysługujących pracownikom, 
zapobiegania takim skutkom, łagodzenia 
ich i odpowiedzialności za reagowanie na 
nie w kontekście działalności 
gospodarczej przedsiębiorstwa, jego 
łańcuchów dostaw i stosunków 
biznesowych.
1c. Komisja jest uprawniona do 
uzupełnienia niniejszego artykułu aktem 
delegowanym określającym kryteria, które 
pozwalają ustalić, czy wymagania 
przedstawione w niniejszym artykule są 
spełnione. Przy sporządzaniu tego aktu 
delegowanego Komisja uwzględnia 
zasady, o których mowa w załączniku Ia. 
Komisja przyjmie ten akt delegowany do 
dnia 31 grudnia 2020 r.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Poprawka 103
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Ia
1. Do celów art. 13 uwzględnia się 
następujące ramy:
a) zasady i prawa określone w ośmiu 
podstawowych konwencjach wskazanych 
w Deklaracji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotyczącej 
podstawowych zasad i praw w pracy, a 
mianowicie: prawo do tego, aby nie być 
zmuszanym do pracy przymusowej, 
wolność zrzeszania się, prawo 
pracowników do organizowania się, 
prawo do rokowań zbiorowych, równe 
wynagrodzenia dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za pracę takiej samej 
wartości, niedyskryminowanie pod 
względem szans i traktowania w zakresie 
zatrudnienia i wykonywania zawodu, a 
także prawo dzieci do tego, by nie być 
zmuszanym do pracy;
b) Międzynarodowa karta praw 
człowieka;
c) Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej;
d) Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i 
praw człowieka;
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e) Wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych;
2. Do celów art. 13 w stosownych 
przypadkach i w miarę potrzeby 
uwzględnia się następujące ramy:
a) zasady ONZ dotyczące 
odpowiedzialnego inwestowania –ramy 
sprawozdawczości;
b) dobrowolne wytyczne FAO w 
zakresie odpowiedzialnego zarządzania 
własnością gruntów, łowisk i lasów w 
kontekście krajowego bezpieczeństwa 
żywnościowego;
c) Deklaracja ONZ praw ludów 
tubylczych; 
d) Konwencja ONZ w sprawie 
ochrony światowego dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego;
e) przyjęte przez ONZ ramy z Sendai 
dotyczące ograniczania ryzyka klęsk 
żywiołowych w latach 2015–2030;
f) Konwencja o różnorodności 
biologicznej (CBD);
g) Wytyczne OECD dla inwestorów 
instytucjonalnych dotyczące 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej – główne 
aspekty należytej staranności w świetle 
Wytycznych OECD dla inwestorów 
międzynarodowych (2017 r.);
3. Procedury, o których mowa 
w art. 13 ust. 1b, obejmują: 
-a) zapewnienie wystarczającego 
uwzględnienia identyfikacji zagrożeń dla 
zrównoważonego rozwoju i zarządzania 
nimi w procesach decyzyjnych 
dotyczących inwestycji oraz zobowiązanie 
inwestorów do identyfikacji czynników z 
zakresu ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego, 
zapobiegania im, ich łagodzenia i 
rozliczania;
a) uwzględnienie charakteru i skali 
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działań przedsiębiorstwa, łańcuchów 
dostaw i stosunków biznesowych;
b) ocena i uwzględnienie 
niekorzystnego wpływu samej działalności 
gospodarczej na prawa człowieka, jak 
również wpływu produktów i usług 
używanych i wytwarzanych w ramach tej 
działalności gospodarczej, w szczególności 
przez analizę ich wytwarzania, 
wykorzystania i, w stosownych 
przypadkach, wycofywania z użytku;
c) działanie zgodnie z zasadą 
ostrożności i z uwzględnieniem ryzyka, co 
oznacza, że stosowany poziom należytej 
staranności powinien być współmierny do 
dotkliwości i prawdopodobieństwa 
wystąpienia niekorzystnego wpływu; 
najpierw należy skoncentrować się na 
zapobieżeniu negatywnym skutkom, a gdy 
nie jest to możliwe, wówczas na ich 
łagodzeniu, zapobieganiu powtórnemu 
wystąpieniu i, w stosownych przypadkach, 
naprawie skutków;
d) wsparcie za pośrednictwem 
odpowiednich strategii politycznych i 
systemów zarządzania w celu 
wzmocnienia systematycznego, 
proaktywnego i reaktywnego podejścia do 
stałych działań w zakresie identyfikacji 
wpływu na prawa człowieka i zarządzania 
nim;
e) pozyskiwanie informacji dzięki 
współpracy z zainteresowanymi stronami, 
obejmującymi pracowników lub inne 
osoby indywidualne lub grupy, których 
potencjalnie może dotyczyć dana kwestia;
f) przekazywanie odpowiednich 
informacji inwestorom i innym 
zainteresowanym stronom w celu 
umożliwienia im oceny zgodności 
z minimalnymi gwarancjami.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Poprawka 104
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Techniczne kryteria kwalifikacji, o 
których mowa w ust. 1, gwarantują, że 
działalność w zakresie wytwarzania 
energii, w której wykorzystywane są stałe 
paliwa kopalne, nie jest uważana za 
działalność gospodarczą zrównoważoną 
pod względem środowiskowym. Te 
techniczne kryteria kwalifikacji 
gwarantują, że działalność gospodarcza 
przyczyniająca się do utrwalenia 
wysokoemisyjnych technologii nie jest 
uważana za działalność gospodarczą 
zrównoważoną pod względem 
środowiskowym.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/105

Poprawka 105
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 Artykuł 17

Klauzula przeglądowa Klauzula przeglądowa

1. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2021 r. i co trzy lata po tym terminie 
Komisja publikuje sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego rozporządzenia. 
W sprawozdaniu tym ocenia się:

1. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 
r. i co trzy lata po tym terminie Komisja 
publikuje sprawozdanie dotyczące 
stosowania i skutków niniejszego 
rozporządzenia. W sprawozdaniu tym 
ocenia się:

a) postępy w wykonywaniu 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do opracowywania technicznych kryteriów 
kwalifikacji zrównoważonej środowiskowo 
działalności gospodarczej;

a) postępy w wykonywaniu 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do opracowywania, w oparciu o wskaźniki, 
technicznych kryteriów kwalifikacji 
zrównoważonej środowiskowo działalności 
gospodarczej oraz działalności 
wywierającej negatywny wpływ na 
środowisko;

b) ewentualną konieczność zmiany 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
kryteriów uznawania danej działalności 
gospodarczej za zrównoważoną 
środowiskowo;

b) ewentualną konieczność zmiany 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
kryteriów i wykazu wskaźników uznawania 
danej działalności gospodarczej za 
zrównoważoną środowiskowo lub 
działalności wywierającej negatywny 
wpływ na środowisko, aby ułatwić 
innowacje i zrównoważoną transformację;

c) zasadność rozszerzenia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia na 
inne cele zrównoważonego rozwoju, 

c) wymagane kroki, a w stosownych 
przypadkach wniosek ustawodawczy 
dotyczący rozszerzenia zakresu stosowania 
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w szczególności na cele społeczne; niniejszego rozporządzenia na inne cele 
zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności na cele społeczne, w tym 
kryteria i wskaźniki związane ze społeczną 
odpowiedzialnością przedsiębiorstw i 
gospodarką społeczną.
ca) ocenę skutków zmian 
wprowadzonych do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/34/UE1a w jej 
art. 17a;

d) stosowanie definicji 
zrównoważonych środowiskowo inwestycji 
w prawie Unii, a także na poziomie państw 
członkowskich, w tym zasadność 
stworzenia mechanizmu weryfikacji 
zgodności z kryteriami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu.

d) stosowanie w prawie Unii, a także 
na poziomie państw członkowskich 
definicji zrównoważonych środowiskowo 
inwestycji i inwestycji wywierających 
negatywny wpływ na środowisko, w tym 
zasadność przeglądu lub stworzenia 
dodatkowego mechanizmu weryfikacji 
zgodności z kryteriami opartymi na 
wskaźnikach określonych w niniejszym 
rozporządzeniu;
da) ewentualną potrzebę dalszego 
opracowania zintegrowanych wymogów 
sprawozdawczych określonych w art. 17a 
(nowy) w odniesieniu do ujawniania 
informacji niefinansowych i informacji 
dotyczących różnorodności przez niektóre 
duże jednostki oraz grupy zgodnie z 
dyrektywą 2013/34/UE;
db) skuteczność taksonomii w 
ukierunkowywaniu inwestycji prywatnych 
na zrównoważoną działalność.
1a. Do dnia 31 grudnia 2021 r., a 
następnie co trzy lata, Komisja dokonuje 
przeglądu zakresu niniejszego 
rozporządzenia, jeżeli stwarza ono 
nadmierne obciążenie administracyjne, 
jeżeli dane niezbędne dla uczestników 
rynku finansowego są niewystarczająco 
dostępne lub jeżeli rozporządzenie nie jest 
wystarczająco skuteczne, aby dostosować 
przepływy finansowe do unijnych celów w 
zakresie zrównoważonego rozwoju.
1b. 6 miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia sprawozdanie wraz z planem 
określającym, w jaki sposób należy 
przygotować ocenę obejmującą cele 
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społeczne, takie jak przyczynianie się do 
zwalczania nierówności, wspieranie 
spójności społecznej, integracji społecznej 
i stosunków pracy lub inwestycje w kapitał 
ludzki lub społeczności znajdujące się w 
niekorzystnej sytuacji gospodarczej lub 
społecznej.

2. Sprawozdanie to jest przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
W razie potrzeby Komisja przedstawia 
wraz ze sprawozdaniem stosowne wnioski.

2. Sprawozdania te są przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W 
razie potrzeby Komisja przedstawia wraz z 
nimi stosowne wnioski ustawodawcze.

1a Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 
26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych, 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych i powiązanych sprawozdań 
niektórych rodzajów jednostek, 
zmieniająca dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz 
uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 
83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 
19).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/106

Poprawka 106
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 19 i artykuł 20

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 17a
Zmiany w dyrektywie 2013/34/UE
W dyrektywie 2013/34/UE wprowadza się 
następujące zmiany:
1) art. 19 ust. 2 lit. e) ppkt (ii) 
otrzymuje brzmienie:

(ii) ekspozycję jednostki na ryzyko 
cenowe, ryzyko kredytowe, ryzyko utraty 
płynności i ryzyko przepływów środków 
pieniężnych.

„(ii) ekspozycję jednostki na ryzyko 
cenowe, ryzyko kredytowe, ryzyko utraty 
płynności, ryzyko przepływów środków 
pieniężnych i ryzyko związane z 
czynnikami ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego;
2) w art. 19 ust. 2 dodaje się 
następujące litery:
„ea) wyniki mierzone wskaźnikami 
zrównoważonego rozwoju odpowiednimi 
dla danej działalności i branży, na 
podstawie wykazu zharmonizowanych 
wskaźników zrównoważonego rozwoju, 
które Komisja opracowuje i aktualizuje 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) .../... [Dz.U.: 
proszę wstawić odniesienie do 
rozporządzenia w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje];



AM\1180394PL.docx PE635.500v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

eb) emisje zakresu 1, 2 i 3;
ec) wyniki przedsiębiorstw na mocy lit. 
g) w odniesieniu do celów Unii w zakresie 
klimatu, w celu utrzymania wzrostu 
średniej temperatury na świecie znacznie 
poniżej 2°C i kontynuowania wysiłków 
zmierzających do ograniczenia tego 
wzrostu do 1,5°C powyżej poziomu sprzed 
epoki przemysłowej, jak określono w 
porozumieniu paryskim;
ed) część obrotów przedsiębiorstw 
pochodząca z rodzajów działalności 
gospodarczej, które spełniają techniczne 
kryteria kwalifikacji określone w art. 3 
rozporządzenia (UE) .../... [Dz.U.: proszę 
wstawić odniesienie do rozporządzenia w 
sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje];
ee) część obrotów przedsiębiorstw 
pochodząca z rodzajów działalności 
gospodarczej, które spełniają techniczne 
kryteria kwalifikacji określone w art. 3a 
rozporządzenia (UE) .../... [Dz.U.: proszę 
wstawić odniesienie do wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje].;
3) art. 20 ust. 1 lit. c) otrzymuje 
brzmienie:

c) opis głównych cech stosowanych 
przez jednostkę systemów kontroli 
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 
kontekście sprawozdawczości finansowej;

„c) opis głównych cech stosowanych 
przez jednostkę systemów kontroli 
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 
kontekście sprawozdawczości finansowej i 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju;”;

4) art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Biegły rewident lub firma 
audytorska wydaje opinię zgodnie z art. 34 
ust. 1 akapit drugi dotyczącą informacji 
opracowanych na mocy ust. 1 lit. c) i d) 
niniejszego artykułu oraz sprawdza, czy 
informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a), 
b), e) i f) niniejszego artykułu, zostały 
przedstawione.

„3. Biegły rewident lub firma 
audytorska wydają opinię zgodnie z art. 34 
ust. 1 akapit drugi dotyczącą informacji 
opracowanych na mocy ust. 1 lit. c) i d) 
oraz na mocy art. 19 ust. 2 i sprawdzają, 
czy informacje, o których mowa w ust. 1 
lit. a), b), e) i f), zostały przedstawione.”.
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20.3.2019 A8-0175/107

Poprawka 107
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przypominając wspólne 
zobowiązanie Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji, dotyczące realizacji zasad 
zapisanych w Europejskim filarze praw 
socjalnych na rzecz zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz uznając znaczenie 
międzynarodowych minimalnych 
standardów w zakresie praw człowieka 
i praw pracowniczych, jednym 
z warunków klasyfikacji działalności 
gospodarczej jako zrównoważonej 
środowiskowo powinno być przestrzeganie 
minimalnych gwarancji. Z tego powodu 
działalność gospodarczą powinno się 
klasyfikować jako zrównoważoną 
środowiskowo tylko wtedy, gdy jest ona 
prowadzona zgodnie z Deklaracją 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) dotyczącą podstawowych zasad 
i praw w pracy oraz z ośmioma 
podstawowymi konwencjami MOP. 
W podstawowych konwencjach MOP 
określono prawa człowieka i prawa 
pracownicze, których przedsiębiorstwa 
muszą przestrzegać. Szereg tych norm 
międzynarodowych, w szczególności zakaz 
niewolnictwa i pracy przymusowej oraz 

(21) Przypominając wspólne 
zobowiązanie Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji, dotyczące realizacji zasad 
zapisanych w Europejskim filarze praw 
socjalnych na rzecz zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz uznając znaczenie 
międzynarodowych minimalnych 
standardów w zakresie praw człowieka 
i praw pracowniczych, jednym 
z warunków klasyfikacji działalności 
gospodarczej jako zrównoważonej 
środowiskowo powinno być przestrzeganie 
minimalnych gwarancji. Z tego powodu 
działalność gospodarczą powinno się 
klasyfikować jako zrównoważoną 
środowiskowo tylko wtedy, gdy jest ona 
prowadzona zgodnie z Deklaracją 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) dotyczącą podstawowych zasad 
i praw w pracy oraz z ośmioma 
podstawowymi konwencjami MOP, 
a także zgodnie z Międzynarodową kartą 
praw człowieka, Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
Deklaracją praw ludów tubylczych ONZ, 
Konwencją ONZ w sprawie ochrony 
światowego dziedzictwa kulturalnego 
i naturalnego, Wytycznymi ONZ 
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zasada niedyskryminacji, jest także 
zapisanych w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej. Te minimalne 
gwarancje nie wykluczają stosowania – 
w stosownych przypadkach – surowszych 
wymogów dotyczących środowiska, 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
zrównoważonego rozwoju społecznego 
określonych w prawie Unii.

dotyczącymi biznesu i praw człowieka, 
Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych oraz z zasadami 
odpowiedzialnego inwestowania ONZ. 
Inwestorzy powinni też brać pod uwagę 
Wytyczne OECD dotyczące zachowania 
należytej staranności na rzecz 
odpowiedzialnych praktyk biznesowych 
(2018 r.). Należyta staranność w tym 
kontekście oznacza procedury 
przeprowadzane przez przedsiębiorstwa w 
celu identyfikowania, łagodzenia i 
uwzględniania ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju oraz 
zapobiegania takiemu ryzyku zgodnie z 
definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) 
.../... [Dz.U.: proszę wstawić odniesienie 
do rozporządzenia w sprawie ujawniania 
informacji dotyczących zrównoważonych 
inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego 
rozwoju i do załącznika I do tego 
rozporządzenia]. W podstawowych 
konwencjach MOP określono prawa 
człowieka i prawa pracownicze, których 
przedsiębiorstwa muszą przestrzegać. 
Szereg tych norm międzynarodowych, 
w szczególności zakaz niewolnictwa 
i pracy przymusowej oraz zasada 
niedyskryminacji, jest także zapisanych 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Te minimalne gwarancje nie 
wykluczają stosowania – w stosownych 
przypadkach – surowszych wymogów 
dotyczących środowiska, zdrowia 
i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego 
rozwoju społecznego określonych 
w prawie Unii.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/108

Poprawka 108
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Działalności gospodarczej nie 
powinno się uznawać za zrównoważoną 
środowiskowo, jeśli przynosi ona więcej 
szkód niż korzyści dla środowiska. 
Techniczne kryteria kwalifikacji powinny 
określać minimalne wymogi niezbędne do 
uniknięcia istotnych szkód dla realizacji 
innych celów. Podczas ustanawiania 
i aktualizacji technicznych kryteriów 
kwalifikacji Komisja powinna zapewnić, 
by kryteria te opierały się na dostępnych 
dowodach naukowych i były regularnie 
aktualizowane. W przypadku, gdy ocena 
naukowa nie pozwala na określenie ryzyka 
z dostateczną pewnością, zastosowanie, 
zgodnie z art. 191 TFUE, powinna mieć 
zasada ostrożności.

(24) Działalności gospodarczej nie 
powinno się uznawać za zrównoważoną 
środowiskowo, jeśli nie przynosi korzyści 
netto dla środowiska, i nie powinna ona 
znacząco szkodzić realizacji żadnego 
z innych celów środowiskowych. 
Techniczne kryteria kwalifikacji oparte na 
zharmonizowanych wskaźnikach powinny 
określać minimalne wymogi niezbędne do 
uniknięcia istotnych szkód dla realizacji 
innych celów oraz do przeprowadzenia 
oceny negatywnych skutków. Podczas 
ustanawiania i aktualizacji technicznych 
kryteriów kwalifikacji i 
zharmonizowanych wskaźników Komisja 
powinna zapewnić, by te kryteria i 
wskaźniki były rozsądne, proporcjonalne i 
oparte na dostępnych dowodach 
naukowych, by były regularnie 
aktualizowane i by uwzględniały cały 
łańcuch wartości oraz cykl życia 
technologii. Komisja powinna także 
zadbać o to, by były one regularnie 
aktualizowane. W przypadku, gdy ocena 
naukowa nie pozwala na określenie ryzyka 
z dostateczną pewnością, zastosowanie, 
zgodnie z art. 191 TFUE, powinna mieć 
zasada ostrożności.
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