
From: Biuro KIDP <biuro@kidp.pl>  
Sent: Thursday, February 7, 2019 8:30 AM 
To: rafal.sadowski@kidp.pl 
Cc: 'renata.strojny' <renata.strojny@kidp.pl> 
Subject: FW: COM 353 - taksonomia_konsultacje propozycji kompromisowej_instytucje 
 
 
From: Izabela.Domzalska@mpit.gov.pl <Izabela.Domzalska@mpit.gov.pl>  
Sent: Wednesday, February 6, 2019 4:15 PM 
Cc: Marta.Ostrowska-Chalupa@mr.gov.pl 
Subject: COM 353 - taksonomia_konsultacje propozycji kompromisowej_instytucje 
 
 
 
Szanowni Państwo,  

W ramach prac nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radyw sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje(tzw. taksonomia), zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o 
komentarze do propozycji kompromisowej ww. Rozporządzenia przedstawionej przez prezydencję austriacką 
pod koniec zeszłego roku. Zaproponowane zmiany oparte zostały na uwagach zgłaszanych przez PCz UE.  

Dokument wraz z notą wyjaśniającą przesyłam w załączeniu.  

Uprzejmie proszę o przesyłanie Państwa uwag w jęz. angielskim do propozycji austriackiej, w trybie rejestruj 
zmiany, do dn. 15 lutego br. (piątek). Będę wdzięczna także za wskazanie zapisów, które PL popiera oraz takich, 
na które w ogóle nie możemy się zgodzić.  

Pragnę także poinformować, iż w ramach prac nad ww. projektem rozporządzenia w PE, w  listopadzie 2018 r., 
został przedstawiony draft reportPE. Zgłoszono do niego poprawki i obecnie została przedstawiona propozycja 
kompromisowa. W dn. 20 lutego br. odbyć ma się głosowanie w sprawie raportu na posiedzeniu Komisji ECON.  

Jednocześnie pragnę przypomnieć, iż do dn. 22 lutego br. na stronie Komisji Europejskiej można przekazywać 
uwagi i wkłady w zakresie 1) propozycji działalności gospodarczych i kryteriów, które przyczyniają się znacząco 
do łagodzenia zmian klimatu, jak również 2) użyteczności listy działalności gospodarczych. o czym byli Państwo 
informowani w osobnym mailu w dn. 26 stycznia br. Ogólna strona do wnoszenia wkładów: 

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-taxonomy_en  

Z pozdrowieniami,  

Izabela Domżalska  
   
Wydział do spraw Agendy Rozwojowej 2030  
Departament Analiz Gospodarczych  
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  
tel. 22 262 97 24  
izabela.domzalska@mpit.gov.pl  
www.mpit.gov.pl  
 
The 2030 Agenda for Sustainable Development  Unit  
Economic Analysis Department  
Ministry of Entrepreneurship and Technology  
tel. 22 262 97 24  
izabela.domzalska@mpit.gov.pl  
www.mpit.gov.pl  
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