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Pozměňovací návrh 56
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0175/2019
Bas Eickhout
Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Významný přínos k sociálním cílům

Za ekonomickou činnost, která významně 
přispívá k plnění sociálních cílů, se 
považuje taková činnost, která významně 
přispívá k dosažení vysoké úrovně 
sociálního rozvoje, sociálního začlenění a 
rovnosti některým z následujících 
způsobů:
a) zmírněním socioekonomické 
nerovnosti, sociálního vyloučení a 
marginalizace;
c) podporou rovných příležitostí pro 
všechny a/nebo zlepšováním sociální 
soudržnosti a sociálního začlenění 
znevýhodněných skupin a komunit, a to i 
prostřednictvím mikrofinancování;
d) snižováním chudoby ve všech jejích 
podobách, včetně příjmové chudoby, 
materiální deprivace a nízké intenzity 
práce;
e) podporou rozvoje organizací sociální 
ekonomiky a sociálních podniků ve 
smyslu sdělení Komise ze dne 25. října 
2011 o sociálním podnikání;
f) podporou spravedlivého přístupu k 
potravinovému zabezpečení, zdravotní 
péči, kvalitnímu vzdělání a odborné 
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přípravě, cenově dostupnému bydlení a 
sociální ochraně;
g) podporou rovného přístupu k dalším 
kvalitním základním službám, včetně 
vody, hygienických zařízení, energií, 
dopravy, finančních služeb a digitálních 
komunikací.
2. Komise přijme v souladu s článkem 16 
akt v přenesené pravomoci:
a) k doplnění odstavce 1 s cílem stanovit 
technická screeningová kritéria, aby bylo 
možno určit, za jakých podmínek je 
konkrétní ekonomická činnost 
považována pro účely tohoto nařízení za 
činnost, která významně přispívá k plnění 
sociálních cílů;
b) k doplnění článku 12 s cílem stanovit 
technická screeningová kritéria pro každý 
příslušný sociální cíl, aby bylo možno 
určit, zda je ekonomická činnost, pro 
kterou jsou podle písmene a) tohoto 
odstavce stanovena screeningová kritéria, 
považována pro účely tohoto nařízení za 
činnost, která vážně poškozuje jeden nebo 
více uvedených cílů.
3. Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci uvedený v odstavci 2 do [1. 
července 2021] s cílem zajistit jeho vstup 
v platnost dne [31. prosince 2021].
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Pozměňovací návrh 57
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0175/2019
Bas Eickhout
Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise předloží do 31. prosince 
2019 Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o vhodnosti rozšíření oblasti 
působnosti tohoto nařízení na sociální 
cíle, jako je přispění ke zmírnění 
nerovnosti, boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, podpora rozvoje 
sociálních podniků, podpora rovného 
přístupu k potravinovému zabezpečení, 
sociální ochraně, zdravotní péči a k 
dalším základním službám a investice do 
sociálně znevýhodněných komunit. Tato 
zpráva bude případně doplněna o 
legislativní návrh na změnu tohoto 
nařízení s cílem vytvořit integrovanou 
taxonomii EU pro udržitelné investice.
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