
AM\1180317EL.docx PE635.500v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0175/56

Τροπολογία 56
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Σημαντική συμβολή στους κοινωνικούς 

στόχους
Μια οικονομική δραστηριότητα 
θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στους 
κοινωνικούς στόχους όταν η εν λόγω 
δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά 
στην επίτευξη υψηλού επιπέδου 
κοινωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής 
ένταξης και ισότητας, με οποιονδήποτε 
από τους ακόλουθους τρόπους:
α) μείωση των κοινωνικοοικονομικών 
ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού 
και της περιθωριοποίησης·
γ) προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους 
και/ή βελτίωση της κοινωνικής συνοχής 
και της κοινωνικής ένταξης των 
μειονεκτουσών ομάδων και κοινοτήτων, 
μεταξύ άλλων μέσω της 
μικροχρηματοδότησης·
δ) μείωση της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές της, συμπεριλαμβανομένων της 
εισοδηματικής φτώχειας, των υλικών 
στερήσεων και της χαμηλής έντασης 
εργασίας·
ε) υποστήριξη της ανάπτυξης 
οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας και 
κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως ορίζεται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τις 
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κοινωνικές επιχειρήσεις·
στ) προώθηση της δίκαιης πρόσβασης 
στην επισιτιστική ασφάλεια, στην 
υγειονομική περίθαλψη, στην ποιοτική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, στην 
οικονομικά προσιτή στέγαση και στην 
κοινωνική προστασία·
ζ) προώθηση της δίκαιης πρόσβασης σε 
άλλες βασικές υπηρεσίες καλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
ύδρευσης, της αποχέτευσης, της 
ενέργειας, των μεταφορών, των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των 
ψηφιακών επικοινωνιών.
2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 16 με σκοπό:
α) να συμπληρώνει την παράγραφο 1 
ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια 
ελέγχου προκειμένου να προσδιορίζεται 
υπό ποιες συνθήκες μια συγκεκριμένη 
οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
ότι συμβάλλει σημαντικά στους 
κοινωνικούς στόχους·
β) να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να 
θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για 
κάθε σχετικό κοινωνικό στόχο 
προκειμένου να προσδιορίζεται κατά 
πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, για 
την οποία καθορίζονται κριτήρια ελέγχου 
σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας 
παραγράφου, θεωρείται, για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι 
επιβαρύνει σημαντικά έναν ή 
περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.
3. Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 έως [την 1η Ιουλίου 2021], 
ώστε να διασφαλιστεί ότι θα τεθεί σε 
εφαρμογή στις [31 Δεκεμβρίου 2021].
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1α. Το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με τη σκοπιμότητα 
της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού ώστε να καλύψει 
κοινωνικούς στόχους, όπως είναι η 
συμβολή στη μείωση της ανισότητας, 
στην καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, στην 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, στην 
προώθηση της δίκαιης πρόσβασης στην 
επισιτιστική ασφάλεια, την κοινωνική 
προστασία, την υγεία και σε άλλες 
βασικές υπηρεσίες, καθώς και οι 
επενδύσεις σε κοινωνικά μειονεκτούσες 
κοινότητες. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά 
περίπτωση, από νομοθετική πρόταση για 
την τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού, με στόχο την καθιέρωση 
ολοκληρωμένης ταξινομίας της ΕΕ για 
τις βιώσιμες επενδύσεις.
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