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11a straipsnis
Svarus indėlis siekiant socialinių tikslų

Laikoma, kad ekonomine veikla svariai 
prisidedama siekiant socialinių tikslų, kai 
ta veikla svariai prisidedama prie aukšto 
lygio socialinės plėtros, socialinės 
įtraukties ir lygybės kuriuo nors iš šių 
būdų:
a) mažinant socialinę ir ekonominę 
nelygybę, socialinę atskirtį ir 
marginalizaciją;
c) skatinant vienodas galimybes visiems 
ir (arba) didinant palankių sąlygų 
neturinčių grupių ir bendruomenių 
socialinę sanglaudą ir socialinę įtrauktį, 
be kita ko, teikiant mikrofinansavimą;
d) mažinant visų formų skurdą, įskaitant 
skurdžias pajamas, materialinį nepriteklių 
ir mažo intensyvumo darbą;
e) remiant socialinės ekonomikos 
organizacijų ir socialinių įmonių, kaip 
apibrėžta 2011 m. spalio 25 d. Komisijos 
komunikate dėl socialinio verslo, plėtrą;
f) skatinant vienodomis sąlygomis 
užtikrinamą aprūpinimą maistu, sveikatos 
priežiūros paslauga, kokybišką švietimą ir 
mokymą, įperkamus būstus ir socialinę 
apsaugą;
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g) skatinant vienodas galimybes naudotis 
kitomis kokybiškomis esminėmis 
paslaugomis, įskaitant vandens tiekimo, 
sanitarijos, energetikos, transporto, 
finansines ir skaitmeninio ryšio 
paslaugas.
2. Komisija pagal 16 straipsnį priima 
deleguotąjį aktą, kuriuo:
a) 1 dalis papildoma nustatant techninės 
analizės kriterijus, pagal kuriuos 
nustatomos sąlygos, kuriomis šio 
reglamento taikymo tikslu laikoma, kad 
konkrečia ekonomine veikla svariai 
prisidedama siekiant socialinių tikslų;
b) 12 straipsnis papildomas nustatant 
kiekvieno atitinkamo socialinio tikslo 
techninės analizės kriterijus, pagal 
kuriuos nustatoma, ar ekonominė veikla, 
kurios atžvilgiu analizės kriterijai 
nustatyti pagal šios dalies a punktą, šio 
reglamento taikymo tikslu laikytina 
darančia didelę žalą siekiant vieno ar 
kelių tų tikslų.
3. Komisija 2 dalyje nurodytą deleguotąjį 
aktą priima iki [2021 m. liepos 1 d.], kad jį 
būtų galima taikyti nuo [2021 m. gruodžio 
31 d.]
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1a. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl tinkamumo išplėsti 
šio reglamento taikymo sritį ir įtraukti 
socialinius tikslus, kaip antai prisidėti prie 
nelygybės mažinimo, kovoti su skurdu ir 
socialine atskirtimi, remti socialinių 
įmonių plėtrą, skatinti vienodomis 
sąlygomis užtikrinamą aprūpinimą 
maistu, socialinę apsaugą, sveikatos 
priežiūros bei kitas esmines paslaugas ir 
investuoti į palankių socialinių sąlygų 
neturinčias bendruomenes. Kai tikslinga, 
prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
dalinio šio reglamento pakeitimo siekiant 
nustatyti integruotą ES lygmens tvarių 
investicijų taksonomiją.
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