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Módosítás 56
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Jelentős hozzájárulás a szociális 

célkitűzésekhez
Egy gazdasági tevékenység akkor 
tekinthető úgy, hogy jelentős mértékben 
hozzájárul a szociális célkitűzésekhez, ha 
az adott tevékenység az alábbiak közül 
bármilyen módon jelentős mértékben 
hozzájárul a társadalmi fejlődés, a 
társadalmi befogadás és az egyenlőség 
magas szintjéhez:
a) a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenség, 
a társadalmi kirekesztés és a 
marginalizálódás csökkentése;
c) az esélyegyenlőség előmozdítása 
mindenki számára és/vagy a hátrányos 
helyzetű csoportok és közösségek 
társadalmi kohéziójának és 
integrációjának javítása, többek között 
mikrofinanszírozás révén;
d) a szegénység minden formájának 
csökkentése, beleértve a jövedelmi 
szegénységet, az anyagi nélkülözést és az 
alacsony munkaintenzitást;
e) a szociális vállalkozásokról szóló, 2011. 
október 25-i bizottsági közleményben 
meghatározott szociális gazdasági 
szervezetek és szociális vállalkozások 
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támogatása;
f) az élelmezésbiztonság, valamint az 
egészségügyi ellátáshoz, a jó minőségű 
oktatáshoz és képzéshez, a megfizethető 
lakhatáshoz és a szociális védelemhez való 
hozzáférés előmozdítása;
g) az egyéb jó minőségű alapvető 
szolgáltatásokhoz, többek között a 
vízellátáshoz, a szennyvízelvezetéshez, a 
közlekedéshez, a pénzügyi 
szolgáltatásokhoz és a digitális 
távközléshez való egyenlő hozzáférés 
előmozdítása.
(2) A Bizottság a 16. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el a következő célokból:
a) az (1) bekezdés kiegészítése azon 
szakmai átvilágítási kritériumok 
megállapítása céljából, amelyek 
meghatározzák, hogy milyen feltételek 
alapján lehet egy gazdasági tevékenységet 
úgy tekinteni, hogy e rendelet értelmében 
jelentős mértékben hozzájárul a szociális 
célkitűzésekhez;
b) a 12. cikk kiegészítése az egyes releváns 
szociális célkitűzésekre vonatkozóan azon 
szakmai átvilágítási kritériumok 
megállapítása céljából, amelyek alapján 
meghatározható, hogy egy olyan 
gazdasági tevékenység, amely 
vonatkozásában megállapításra kerültek 
az e bekezdés a) pontja szerinti szakmai 
átvilágítási kritériumok, e rendelet 
alkalmazásában súlyosan sérti-e legalább 
az egyik említett célkitűzést.
(3) A (2) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust a 
Bizottság [2021. július 1.]-ig fogadja el 
azzal a céllal, hogy [2021. december 31]-
től biztosítsa annak gyakorlati 
alkalmazását.
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Módosítás 57
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság 2019. december 31-ig 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy 
helyénvaló-e e rendelet hatályának 
kiterjesztése az olyan szociális 
célkitűzésekre, mint például az 
egyenlőtlenségek csökkentéséhez való 
hozzájárulás, a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, a szociális 
vállalkozások fejlesztésének támogatása, 
az élelmezésbiztonsághoz, a szociális 
védelemhez, az egészségügyi és más 
alapvető szolgáltatásokhoz való méltányos 
hozzáférés előmozdítása, valamint a 
szociálisan hátrányos helyzetű 
közösségekbe való beruházás. A 
jelentéshez adott esetben a rendelet 
módosítására irányuló jogalkotási 
javaslatot mellékelnek azzal a céllal, hogy 
létrehozzák a fenntartható befektetések 
integrált uniós taxonómiáját.

Or. en


