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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Būtisks ieguldījums sociālajos mērķos

Uzskata, ka saimnieciskā darbība sniedz 
būtisku ieguldījumu sociālajos mērķos, ja 
šī darbība sekmē augsta līmeņa sociālo 
attīstību, sociālo iekļautību un vienlīdzību 
kādā no šādiem veidiem:
a) samazinot sociālekonomisko 
nevienlīdzību, sociālo atstumtību un 
marginalizāciju;
c) veicinot vienādas iespējas visiem un/vai 
uzlabojot nelabvēlīgā situācijā esošo 
grupu un kopienu sociālo kohēziju un 
sociālo iekļautību, tostarp ar 
mikrofinansējuma palīdzību;
d) samazinot nabadzību visos tās veidos, 
tostarp ienākumu nabadzību, materiālo 
nenodrošinātību un zemu darba 
intensitāti;
e) atbalstot sociālekonomisko 
organizāciju un sociālo uzņēmumu 
attīstību, kā noteikts Komisijas 2011. gada 
25. oktobra paziņojumā par sociālo 
uzņēmējdarbību;
f) veicinot vienlīdzīgu piekļuvi pārtikas 
nodrošinājumam, veselības aprūpei, 
kvalitatīvai izglītībai un apmācībai, cenas 
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ziņā pieejamiem mājokļiem un sociālajai 
aizsardzībai;
g) veicinot vienlīdzīgu piekļuvi citiem 
būtiskiem augstas kvalitātes 
pakalpojumiem, tostarp ūdensapgādes, 
sanitārijas, energoapgādes, transporta, 
finanšu pakalpojumiem un digitālajiem 
sakariem.
2. Komisija saskaņā ar 16. pantu pieņem 
deleģēto aktu, lai:
a) papildinātu 1. punktu nolūkā izveidot 
tehniskās pārbaudes kritērijus, kas 
nosaka, kādos apstākļos šajā regulā tiek 
uzskatīts, ka konkrēta saimnieciska 
darbība dod būtisku ieguldījumu 
sociālajos mērķos;
b) papildinātu 12. pantu nolūkā katram 
attiecīgajam vides mērķim izveidot 
tehniskās pārbaudes kritērijus, kas 
nosaka, vai šajā regulā tiek uzskatīts, ka 
saimnieciskā darbība, kurai pārbaudes 
kritēriji ir izveidots saskaņā ar šī punkta 
a) apakšpunktu, rada ievērojamu 
kaitējumu vienam vai vairākiem mērķiem.
3. Komisija pieņem 2. punktā minēto 
deleģēto aktu līdz [2021. gada 1. jūlijam] 
nolūkā nodrošināt tā piemērošanu no 
[2021. gada 31. decembra].

Or. en



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0175/57

Grozījums Nr. 57
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
17.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Līdz 2019. gada 31. decembrim 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziņojumu par šīs regulas 
darbības jomas paplašināšanas 
piemērotību sociālajiem mērķiem, 
piemēram, veicinot nevienlīdzības 
mazināšanu, cīņu pret nabadzību un 
sociālo atstumtību, atbalstot sociālo 
uzņēmumu veidošanu, veicinot 
vienlīdzīgu piekļuvi pārtikas 
nodrošinājumam, sociālajai aizsardzībai, 
veselības aprūpei un citiem būtiskiem 
pakalpojumiem, kā arī ieguldot sociāli 
nelabvēlīgās kopienās. Attiecīgā gadījumā 
ziņojumam pievieno normatīvo 
priekšlikumu, ar ko groza šo regulu, lai 
izveidotu integrētu ES taksonomiju 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem.
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