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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że porozumienie paryskie ma na celu ograniczenie wzrostu średniej 
temperatury planety do poziomu poniżej 2 °C w stosunku do poziomów z okresu 
przedindustrialnego i do kontynuowania starań na rzecz ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu z okresu przedindustrialnego;

B. mając na uwadze, że COVID-19 ukazał głębokie powiązania istniejące między 
zdrowiem ludzkim, zdrowiem zwierząt i zdrowiem środowiskowym; mając na uwadze, 
że w ramach zrównoważonego rozwoju nie należy ograniczać się jedynie do ochrony 
środowiska i klimatu, lecz również dążyć do zapewnienia najwyższego poziomu 
ochrony i rozwoju ludzi, żywych istot i ekosystemów; mając na uwadze, że cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ dotyczą wielu kwestii przekrojowych, w tym pełnego i 
produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich; mając na uwadze, że 
zrównoważony ład korporacyjny ma duży potencjał, aby zapewnić przyczynianie się 
przez przedsiębiorstwa do osiągnięcia wszystkich tych celów;

C. mając na uwadze, że Unia Europejska opiera się na wartościach określonych w art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz mając na uwadze, że prowadzona przez nią polityka 
w zakresie ochrony środowiska opiera się na poszanowaniu zasady ostrożności 
określonej w art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

D. mając na uwadze, że szybko zmieniająca się gospodarka światowa wymaga modelu 
ładu korporacyjnego, który uwzględni najpilniejsze wyzwania, począwszy od zmiany 
klimatu, degradacji środowiska, klęsk żywiołowych, a skończywszy na rosnących 
globalnych nierównościach; mając na uwadze, że UE i cała ludzkość przekraczają 
obecnie cztery z dziewięciu ograniczeń planety;

E. mając na uwadze, że zwiększająca się globalna rywalizacja o dostęp do zasobów 
naturalnych często prowadzi do niezrównoważonej eksploatacji środowiska naturalnego 
i środowiska człowieka przez przedsiębiorstwa;

F. mając na uwadze, że ład korporacyjny ma do odegrania kluczową rolę w odniesieniu do 
spełnienia zobowiązań UE w zakresie wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju ONZ 
i porozumienia paryskiego;

G. mając na uwadze, że zmiana klimatu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
żywnościowego, a mianowicie dla dostępności, osiągalności i wykorzystania żywności 
oraz stabilności systemów żywnościowych; mając na uwadze, że kobiety pracujące w 
rolnictwie odpowiadają obecnie za 45–80 % całej produkcji żywności w krajach 
rozwijających się, które są w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotknięte zmianą 
klimatu i degradacją środowiska;

H. mając na uwadze, że wylesianie odpowiada średnio za 20 % powodowanych przez 
człowieka emisji dwutlenku węgla; mając na uwadze, że wylesianie w Brazylii i 
nadmierna eksploatacja morza pełnego to zjawiska, które znamiennie przypominają, że 
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pilnie potrzebujemy lepszego zrównoważonego zarządzania środowiskiem w wymiarze 
globalnym;

I. mając na uwadze, że coraz więcej krajów i organów publicznych nadaje ekosystemom 
status prawny; mając na uwadze, że Ekwador zapisał prawa natury w swojej 
konstytucji, uznając tym samym niezbywalne prawo ekosystemów do istnienia i 
rozkwitu, a także przyznał jednostkom, ludom, społecznościom a nawet innym narodom 
prawo do egzekwowania praw natury i stosowania środków zapobiegawczych i 
ograniczających w odniesieniu do działań, które mogą prowadzić do wyginięcia 
gatunków, zniszczenia ekosystemów lub trwałej zmiany naturalnych cyklów;

J. mając na uwadze, że konwencją z Aarhus ustanowiono szereg praw środowiskowych 
społeczeństwa i stowarzyszeń obywatelskich, w tym prawo dostępu do informacji 
dotyczących środowiska, prawo do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących 
środowiska oraz dostęp do wymiaru sprawiedliwości;

K. mając na uwadze, że w 2017 r. Komitet ONZ ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus 
uznał, że UE naruszyła konwencję z Aarhus, ponieważ nie zezwoliła obywatelom na 
zaskarżanie decyzji instytucji Unii przed sądami UE;

L. mając na uwadze, że Komisja zwiększyła swoje ambicje na lata 2019–2024, 
przedstawiając program Europejskiego Zielonego Ładu, w którym stwierdza się, że 
„Europa musi przewodzić transformacji naszego świata w zdrową planetę”;

1. uważa, że zrównoważony ład korporacyjny ma kluczowe znaczenie dla 
długoterminowego ukierunkowania działalności przedsiębiorstw i dostosowania jej do 
osiągnięcia ogólnych celów środowiskowych UE, które określono w Europejskim 
Zielonym Ładzie oraz jej zobowiązaniu do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w 
dążeniu do osiągnięcia celu w zakresie neutralności dla klimatu do 2050 r.; podkreśla, 
że wszystkie sektory powinny przyczyniać się do realizacji tego celu;

2. wyraża zaniepokojenie faktem, że w niektórych międzynarodowych umowach 
inwestycyjnych, takich jak Traktat karty energetycznej, interesy finansowe korporacji 
międzynarodowych stawia się ponad priorytetami w zakresie ochrony środowiska i 
klimatu; wzywa Komisję do podjęcia szybkich działań w celu zapewnienia pełnej 
zgodności istniejących i przyszłych umów dotyczących inwestycji handlowych z celami 
UE w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz do przedstawienia wniosków w 
ramach zbliżającego się przeglądu dyrektywy w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej dotyczących przeciwdziałania masowemu wykupowi i dzierżawie ziemi 
oraz wylesianiu gruntów przez przedsiębiorstwa;

3. podkreśla, że transformacja ekologiczna i postępująca transformacja cyfrowa będą 
miały istotny wpływ na siłę roboczą; uważa zatem, że w ramach każdego 
zrównoważonego ładu korporacyjnego powinno się uznawać i skutecznie gwarantować 
prawo pracowników do ustawicznego szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe 
życie w godzinach pracy;

4. uważa, że obecne podejście polegające na posiadaniu przez przedsiębiorstwa 
wytycznych Komisji dotyczących sprawozdawczości niefinansowej samo w sobie jest 
niewystarczające do osiągnięcia pożądanego rezultatu porównywalnej, wiarygodnej i 
spójnej sprawozdawczości przedsiębiorstw;
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5. wzywa w związku z tym do przyjęcia norm UE zawierających jasno określone wymogi 
w zakresie treści i dostępności informacji niefinansowych, które powinny mieć 
zastosowanie przynajmniej do wszystkich dużych jednostek notowanych i 
nienotowanych na rynku regulowanym prowadzących działalność w UE; zwraca uwagę, 
że nowe normy europejskie należy opracować w oparciu o ocenę skutków i dostosować 
je do możliwości małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); wzywa do wprowadzenia 
specjalnych mechanizmów pomocy dla MŚP w celu ułatwienia i zapewnienia 
wdrożenia tych norm, w tym za sprawą narzędzi pomocy językowej, aby ułatwić im 
dostęp do platform internetowych;

6. wzywa Komisję do zobowiązania się do opracowania takich norm podczas zbliżającego 
się przeglądu dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej; uważa, że normy 
te nie powinny stanowić nadmiernego obciążenia dla MŚP;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przestrzegania i promowania Wytycznych 
ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności w celu odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, 
aby zapobiegać szkodom dla środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej, 
zmniejszać je i zaradzać im, z uwzględnieniem obowiązków i zobowiązań do 
zapewnienia bezpiecznego, czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska;

8. uważa, że ramy UE powinny być pomocne i zapewniać wsparcie przedsiębiorstwom, w 
szczególności MŚP, dzięki zapewnieniu, by ujawniane informacje były jasne, 
wyważone, zrozumiałe i porównywalne między przedsiębiorstwami w danym sektorze;

9. uważa ponadto, że spójność prawodawstwa UE dotyczącego zrównoważonego ładu 
korporacyjnego powinna zostać osiągnięta nie tylko poprzez obowiązek zgłaszania 
informacji, ale również poprzez wprowadzenie konkretnych, proporcjonalnych i 
egzekwowalnych obowiązków oraz celów ilościowych w oparciu o ocenę skutków; 
wzywa Komisję do zapewnienia, by przegląd dyrektywy w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej był w pełni zgodny z rozporządzeniem w sprawie unijnej systematyki 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zrównoważonej działalności 
oraz do określenia minimalnych norm, które należy stosować wobec przedsiębiorstw w 
sposób obowiązkowy i wiążący; uważa ponadto, że należy również wprowadzić zachęty 
dotyczące sposobu wdrażania tych środków, w szczególności w odniesieniu do 
mniejszych przedsiębiorstw;

10. uważa, że w strategiach przedsiębiorstw dotyczących zrównoważonego rozwoju 
powinno się dawać pierwszeństwo interesom długoterminowym, aby ułatwiać 
obowiązkowe przejście z niezrównoważonych inwestycji i praktyk korporacyjnych do 
bardziej zrównoważonych działań wspierających cele dotyczące środowiska i klimatu, 
takie jak wytwarzanie energii odnawialnej, zmniejszanie ilości odpadów i promowanie 
prawdziwej gospodarki o obiegu zamkniętym;

11. zwraca uwagę, że zrównoważony charakter przedsiębiorstw zależy od tego, czy ich 
kierownictwo w pełni przestrzega zobowiązań środowiskowych i społecznych; 
podkreśla, że silne i niezależne służby kontroli są niezbędne do zapewnienia pełnego 
przestrzegania tych obowiązków;

12. wzywa związku z tym do przyjęcia ram prawnych UE zobowiązujących 
przedsiębiorstwa do ustanowienia, wdrożenia, regularnej oceny i aktualizacji strategii 
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zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w porozumieniu ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami; uważa, że strategia ta powinna dotyczyć w szczególności 
wpływu przedsiębiorstw na środowisko, w zakresie takim jak utrata różnorodności 
biologicznej i wylesianie, a także średnio- i długoterminowe planowanie na rzecz 
osiągnięcia neutralności dla klimatu do 2050 r.;

13. uznaje, że o ile kobiety są szczególnie narażone na skutki zmiany klimatu, to są także 
skutecznymi inicjatorkami zmian w zakresie łagodzenia tych skutków i przystosowania 
się do zmiany klimatu; wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia 
aspektu płci w ich analizach środowiskowych, kształtowaniu polityki, planach działania 
i wszelkich innych środkach mających zastosowanie do zrównoważonego rozwoju i 
zmiany klimatu w celu poświęcenia większej uwagi perspektywie płci.
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