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20.3.2019 A8-0175/96

Poprawka 96
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 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania Przedmiot i zakres stosowania

1. Niniejszym rozporządzeniem 
ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 
czy dana działalność gospodarcza jest 
zrównoważona środowiskowo, w celu 
określenia stopnia zrównoważenia 
środowiskowego inwestycji.

1. Niniejszym rozporządzeniem 
ustanawia się kryteria służące ustaleniu 
stopnia wpływu na środowisko 
i zrównoważenia działalności 
gospodarczej w celu określenia stopnia 
zrównoważenia środowiskowego 
inwestycji. 

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do:

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do:

a) przyjętych przez państwa 
członkowskie lub Unię środków 
określających wszelkie wymogi nakładane 
na podmioty rynkowe w odniesieniu do 
produktów finansowych lub obligacji 
korporacyjnych, które są wprowadzane do 
obrotu jako zrównoważone środowiskowo;

a) przyjętych przez państwa 
członkowskie lub Unię środków 
określających wszelkie związane ze 
zrównoważeniem wymogi nakładane na 
odnośne podmioty rynkowe w odniesieniu 
do produktów finansowych lub obligacji 
korporacyjnych;

b) uczestników rynku finansowego 
oferujących produkty finansowe jako 
inwestycje zrównoważone środowiskowo 
lub jako inwestycje o podobnych cechach.

b) uczestników rynku finansowego 
oferujących produkty finansowe jako 
inwestycje zrównoważone środowiskowo 
lub jako inwestycje o podobnych cechach;
ba) uczestników rynku finansowego 
oferujących inne produkty finansowe, z 
wyjątkiem sytuacji, w których:
(i) przedstawiają wyjaśnienia, poparte 
uzasadnionym i satysfakcjonującym 
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właściwe organy dowodem, że działalność 
gospodarcza finansowana z ich 
produktów finansowych nie ma 
znaczącego wpływu na zrównoważony 
rozwój zgodnie z technicznymi kryteriami 
kwalifikacji o których mowa w art. 3 i 3a, 
w którym to przypadku nie mają 
zastosowania przepisy rozdziału II i III;  
takie informacje są przedstawiane w ich 
prospekcie emisyjnym; lub
(ii) uczestnik rynku finansowego 
oświadcza w swoim prospekcie emisyjnym, 
że dany produkt finansowy nie służy 
celom zrównoważonego rozwoju oraz że 
produkt ten jest narażony na zwiększone 
ryzyko wspierania działalności 
gospodarczej, która nie jest uważana za 
zrównoważoną na mocy niniejszego 
rozporządzenia.
2a. Kryteria, o których mowa w ust. 1, 
stosuje się w sposób proporcjonalny, 
unikając nadmiernych obciążeń 
administracyjnych oraz uwzględniając 
charakter, skalę i złożoność uczestników 
rynku finansowego i instytucji 
kredytowych poprzez uproszczone przepisy 
dotyczące małych i nieskomplikowanych 
podmiotów, zgodnie z przepisami art. 4 
ust. 2e.
2b. Kryteria, o których mowa w ust. 1, 
mogą być stosowane do celów 
wymienionych w tym ustępie przez 
przedsiębiorstwa nieobjęte ust. 2 lub w 
odniesieniu do innych instrumentów 
finansowych niż te określone w art. 2 na 
zasadzie dobrowolności. 
2c. Komisja przyjmuje akt delegowany 
w celu określenia informacji, które 
uczestnicy rynków finansowych 
przedstawiają odpowiednim właściwym 
organom do celów ust. 2 lit. a).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/97

Poprawka 97
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
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) „zrównoważona inwestycja” 
oznacza inwestycję, w ramach której 
finansuje się przynajmniej jedną 
działalność gospodarczą, która pozwala 
osiągnąć cele z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego; 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Poprawka 98
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 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Do celów ustalenia stopnia 
zrównoważenia środowiskowego 
inwestycji działalność gospodarczą uznaje 
się za działalność gospodarczą 
wywierającą znaczący negatywny wpływ 
na środowisko, jeśli działalność ta spełnia 
którekolwiek z poniższych kryteriów:
a) działalność gospodarcza szkodzi 
istotnie osiągnięciu któregokolwiek 
z celów środowiskowych określonych 
w art. 5 zgodnie z art. 12;
b) działalność gospodarcza spełnia 
techniczne kryteria kwalifikacji istotnie 
szkodliwej działalności, w przypadku gdy 
Komisja określiła te techniczne kryteria 
kwalifikacji zgodnie z art. 6 ust. 2, art. 7 
ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 
2, art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 3.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Poprawka 99
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 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 Artykuł 6

Istotny wkład w łagodzenie zmiany 
klimatu

Istotny wkład w łagodzenie zmiany 
klimatu

1. Daną działalność gospodarczą 
uznaje się za mającą istotny wkład 
w łagodzenie zmiany klimatu, jeżeli 
działalność ta w istotny sposób przyczynia 
się do ustabilizowania stężenia gazów 
cieplarnianych w atmosferze na poziomie 
pozwalającym zapobiec groźnej 
antropogenicznej ingerencji w system 
klimatyczny poprzez unikanie lub 
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych 
bądź poprzez zwiększanie pochłaniania 
gazów cieplarnianych za pomocą jednego 
z następujących środków, w tym poprzez 
innowację procesową lub produktową:

1. Daną działalność gospodarczą 
uznaje się za mającą istotny wkład 
w łagodzenie zmiany klimatu, jeżeli 
działalność ta w istotny sposób przyczynia 
się do ustabilizowania stężenia gazów 
cieplarnianych w atmosferze na poziomie 
pozwalającym zapobiec groźnej 
antropogenicznej ingerencji w system 
klimatyczny poprzez unikanie lub 
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych 
bądź poprzez zwiększanie pochłaniania 
gazów cieplarnianych za pomocą jednego 
z następujących środków, w tym poprzez 
innowację procesową lub produktową:

a) wytwarzanie, przechowywanie lub 
wykorzystywanie energii ze źródeł 
odnawialnych lub energii neutralnej dla 
klimatu (w tym energii neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla), 
również dzięki wykorzystaniu 
innowacyjnych technologii o potencjale 
znacznych oszczędności w przyszłości lub 
dzięki niezbędnemu wzmocnieniu sieci;

a) wytwarzanie, przechowywanie, 
dystrybucja lub wykorzystywanie energii 
ze źródeł odnawialnych zgodnie z 
dyrektywą w sprawie energii ze źródeł 
odnawialnych, również dzięki 
wykorzystaniu innowacyjnych technologii 
o potencjale znacznych oszczędności w 
przyszłości lub dzięki niezbędnemu 
wzmocnieniu sieci;

b) poprawa efektywności 
energetycznej;

b) poprawa oszczędności i 
efektywności energetycznej we wszystkich 
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sektorach, z wyjątkiem wytwarzania 
energii z wykorzystaniem paliw kopalnych 
stałych, oraz na wszystkich etapach 
łańcucha energetycznego, w celu 
zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i 
końcowej. 

c) rozpowszechnienie mobilności 
ekologicznej lub neutralnej dla klimatu;

c) rozpowszechnienie mobilności 
ekologicznej lub neutralnej dla klimatu;

d) przejście na wykorzystywanie 
materiałów odnawialnych;

d) przejście na wykorzystywanie lub 
zwiększenie wykorzystywania 
zrównoważonych środowiskowo 
materiałów odnawialnych na podstawie 
oceny pełnego cyklu życia i zastąpienie 
materiałów opartych w szczególności na 
paliwach kopalnych, co w krótkiej 
perspektywie prowadzi do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych;

f) stopniowe wycofywanie 
antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych, również pochodzących 
z paliw kopalnych;

f) stopniowe wycofywanie 
antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych;

fa) zwiększenie usuwania CO2 
z atmosfery i składowania go 
w naturalnych ekosystemach, na przykład 
poprzez zalesianie, odtwarzanie lasów 
i rolnictwo regeneracyjne;

h) produkowanie czystych 
i wydajnych paliw ze źródeł odnawialnych 
lub neutralnych pod względem emisji 
dwutlenku węgla.

h) produkowanie czystych 
i wydajnych paliw ze źródeł odnawialnych 
lub neutralnych pod względem emisji 
dwutlenku węgla.

2. Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 16 w celu:

2. Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 16 w celu:

a) uzupełnienia ust. 1 poprzez 
ustanowienie technicznych kryteriów 
kwalifikacji określających warunki, 
zgodnie z którymi daną działalność 
gospodarczą uznaje się do celów 
niniejszego rozporządzenia za mającą 
istotny wkład w łagodzenie zmiany 
klimatu;

a) uzupełnienia ust. 1 poprzez 
ustanowienie technicznych kryteriów 
kwalifikacji opartych na wskaźnikach, 
określających warunki, zgodnie z którymi 
daną działalność gospodarczą uznaje się do 
celów niniejszego rozporządzenia za 
mającą istotny wkład w łagodzenie zmiany 
klimatu; te techniczne kryteria przeglądu 
obejmują progi dla działań łagodzących 
zgodnie z celem ograniczenia globalnego 
ocieplenia do znacznie poniżej 2°C i 
kontynuowania wysiłków zmierzających 
do ograniczenia go do 1,5°C powyżej 
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poziomu sprzed epoki przemysłowej, jak 
określono w porozumieniu paryskim;

b) uzupełnienia art. 12 poprzez 
ustanowienie technicznych kryteriów 
kwalifikacji służących ustaleniu, dla 
każdego odpowiedniego celu 
środowiskowego, czy daną działalność 
gospodarczą, w odniesieniu do której 
ustanowiono kryteria kwalifikacji zgodnie 
z lit. a) niniejszego ustępu, uznaje się do 
celów niniejszego rozporządzenia za 
istotnie szkodliwą dla realizacji 
przynajmniej jednego z tych celów.

b) uzupełnienia art. 12 poprzez 
ustanowienie technicznych kryteriów 
kwalifikacji opartych na wskaźnikach, 
służących ustaleniu, dla każdego 
odpowiedniego celu środowiskowego, czy 
daną działalność gospodarczą, 
w odniesieniu do której ustanowiono 
kryteria kwalifikacji oparte na 
wskaźnikach zgodnie z lit. a) niniejszego 
ustępu, uznaje się do celów niniejszego 
rozporządzenia za istotnie szkodliwą dla 
realizacji przynajmniej jednego z tych 
celów.

3. Komisja ustanawia techniczne 
kryteria kwalifikacji, o których mowa 
w ust. 2, w jednym akcie delegowanym, 
biorąc pod uwagę wymogi określone 
w art. 14.

3. Komisja ustanawia techniczne 
kryteria kwalifikacji oparte na 
wskaźnikach, o których mowa w ust. 2, 
w jednym akcie delegowanym, biorąc pod 
uwagę wymogi określone w art. 14.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Poprawka 100
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
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
1. Daną działalność gospodarczą 
uznaje się za mającą istotny wkład w 
osiągnięcie celów społecznych za pomocą 
jednego z następujących środków:
a) propagowanie równego dostępu po 
przystępnych cenach do bezpiecznej, 
wystarczającej i pożywnej żywności lub 
zapewnienie bezpieczeństwa żywności;
b) propagowanie równego dostępu do 
świadczeń zdrowotnych oraz 
powszechnego zabezpieczenia 
zdrowotnego;
c) propagowanie równego dostępu do 
edukacji i szkolenia;
d) propagowanie równego dostępu do 
ochrony socjalnej;
e) propagowanie równego dostępu do 
odpowiednich mieszkań po przystępnych 
cenach;
f) propagowanie równego dostępu do 
zasadniczych usług podstawowych, w tym 
wody, urządzeń sanitarnych, energii, 
transportu, usług finansowych i usług 
łączności cyfrowej;
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g) wspieranie rozwoju organizacji 
gospodarki społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych.
2. Komisja przyjmuje akt delegowany 
zgodnie z art. 16 w celu:
a) uzupełnienia ust. 1 przez 
ustanowienie technicznych kryteriów 
kwalifikacji opartych na wskaźnikach, 
określających warunki, zgodnie z którymi 
daną działalność gospodarczą uznaje się 
do celów niniejszego rozporządzenia za 
mającą istotny wkład w osiągnięcie celów 
społecznych; 
b) uzupełnienia art. 12 poprzez 
ustanowienie technicznych kryteriów 
kwalifikacji opartych na wskaźnikach, 
służących ustaleniu, dla każdego 
odpowiedniego celu społecznego lub 
środowiskowego, czy daną działalność 
gospodarczą, w odniesieniu do której 
ustanowiono kryteria kwalifikacji zgodnie 
z lit. a) niniejszego ustępu, uznaje się do 
celu niniejszego rozporządzenia za istotnie 
szkodliwą dla realizacji przynajmniej 
jednego z celów społecznych lub 
środowiskowych.
3. Komisja ustanawia techniczne 
kryteria kwalifikacji oparte na 
wskaźnikach, o których mowa w ust. 2, 
w jednym akcie delegowanym, biorąc pod 
uwagę wymogi określone w art. 14.
4. Komisja przyjmuje akt 
delegowany, o którym mowa w ust. 2, do 
dnia 1 lipca 2022 r., tak aby zapewnić jego 
wejście w życie w dniu 31 grudnia 2022 r.

Or. en



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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

20.3.2019 A8-0175/101

Poprawka 101
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 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 Artykuł 12

Istotna szkodliwość dla realizacji celów 
środowiskowych

Istotna szkodliwość dla realizacji celów 
środowiskowych

Do celów art. 3 lit. b) daną działalność 
gospodarczą uznaje się za istotnie 
szkodliwą dla:

1. Do celów art. 3 lit. b) i art. 3a, z 
uwzględnieniem jej pełnego cyklu życia, 
daną działalność gospodarczą uznaje się za 
istotnie szkodliwą dla:

a)  łagodzenia zmiany klimatu, jeżeli 
działalność ta prowadzi do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych;

a) łagodzenia zmiany klimatu, jeżeli 
działalność ta prowadzi do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych;

b) przystosowania się do zmiany 
klimatu, jeżeli działalność ta prowadzi do 
nasilenia negatywnych skutków obecnych 
i spodziewanych warunków klimatycznych 
dla środowiska naturalnego 
i zbudowanego, w którym prowadzona jest 
działalność gospodarcza, oraz poza tym 
środowiskiem;

b) przystosowania się do zmiany 
klimatu, jeżeli działalność ta prowadzi do 
nasilenia negatywnych skutków obecnych 
i spodziewanych warunków klimatycznych 
dla środowiska naturalnego 
i zbudowanego, w którym prowadzona jest 
działalność gospodarcza, oraz poza tym 
środowiskiem;

c)  zrównoważonego wykorzystania 
i ochrony zasobów wodnych i morskich, 
jeżeli działalność ta jest w istotnym stopniu 
niekorzystna dla dobrego stanu wód, w tym 
wód słodkich, wód przejściowych i wód 
przybrzeżnych, lub dla dobrego stanu 
środowiska wód morskich Unii;

c) zrównoważonego wykorzystania 
i ochrony zasobów wodnych i morskich, 
jeżeli działalność ta jest w istotnym stopniu 
niekorzystna dla dobrego stanu wód, w tym 
wód słodkich, wód przejściowych i wód 
przybrzeżnych, lub dla dobrego stanu 
środowiska wód morskich Unii, zgodnie 
z dyrektywą 2000/60/WE ustanawiającymi 
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ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej;

d) gospodarki o obiegu zamkniętym, 
zapobiegania powstawaniu odpadów i ich 
recyklingu, jeżeli działalność ta prowadzi 
do znaczącego braku efektywności 
w wykorzystaniu materiałów na 
przynajmniej jednym z etapów cyklu życia 
produktów, również pod względem 
trwałości produktów, a także możliwości 
ich naprawy, aktualizacji, ponownego 
wykorzystania lub recyklingu; bądź jeżeli 
działalność ta prowadzi do znaczącego 
wzrostu wytwarzania, spalania lub 
składowania odpadów;

d) gospodarki o obiegu zamkniętym, 
zapobiegania powstawaniu odpadów i ich 
recyklingu, jeżeli działalność ta prowadzi 
do znaczącego braku efektywności 
w wykorzystaniu materiałów i zasobów, 
takich jak energia nieodnawialna, 
surowce, woda i grunty, bezpośrednio lub 
pośrednio na różnych etapach cyklu życia 
produktów, w tym do braku efektywności 
w odniesieniu do funkcji mających za 
zadanie ograniczać żywotność produktów, 
również pod względem trwałości 
produktów, a także możliwości ich 
naprawy, aktualizacji, ponownego 
wykorzystania lub recyklingu; bądź jeżeli 
działalność ta prowadzi do znaczącego 
wzrostu wytwarzania, spalania lub 
składowania odpadów; 

e) zapobiegania zanieczyszczeniom 
i ich kontroli, jeżeli działalność ta 
prowadzi do znaczącego wzrostu emisji 
substancji zanieczyszczających do 
powietrza, wody lub ziemi w porównaniu 
z sytuacją sprzed rozpoczęcia tej 
działalności;

e) zapobiegania zanieczyszczeniom 
i ich kontroli, jeżeli działalność ta 
prowadzi do znaczącego wzrostu emisji 
substancji zanieczyszczających do 
powietrza, wody lub ziemi w porównaniu 
z sytuacją sprzed rozpoczęcia tej 
działalności;

f) zdrowych ekosystemów, jeżeli 
działalność ta jest w istotnym stopniu 
szkodliwa dla dobrego stanu ekosystemów.

f) zdrowych ekosystemów, jeżeli 
działalność ta jest w istotnym stopniu 
szkodliwa dla dobrego stanu i odporności 
ekosystemów, w tym dla różnorodności 
biologicznej oraz użytkowania gruntów.

1a. Do celów art. 3 lit. b) i art. 3a, z 
uwzględnieniem jej pełnego cyklu życia, 
uznaje się, że działalność gospodarcza w 
znacznym stopniu szkodzi celom, o 
których mowa w art. 5, jeżeli jest ona 
znacząco szkodliwa dla zasad tworzących 
europejski filar praw socjalnych.
2. Przy ocenie działalności 
gospodarczej na podstawie kryteriów a)–f) 
zawartych w ust. 1 uwzględnia się wpływ 
samej działalności, jak również produktów 
i usług dostarczanych w ramach tej 
działalności przez cały cykl ich życia oraz, 
w razie potrzeby, w całym łańcuchu 



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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

wartości.
3. Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 16 i wymogami 
określonymi w art. 14 w celu określenia 
kryteriów kwalifikacji opartych na 
wskaźnikach i na zasadzie ostrożności, 
pozwalających ustalić, czy do celów art. 
3a oraz ust. 1 lit. a)–f) niniejszego 
artykułu daną działalność gospodarczą 
uznaje się za wywierającą znacząco 
negatywny wpływ na środowisko.
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