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Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Kontribuzzjoni sostanzjali għall-objettivi 

soċjali
Attività ekonomika għandha titqies li 
tikkontribwixxi b'mod sostanzjali għall-
objettivi soċjali meta dik l-attività 
tikkontribwixxi b'mod sostanzjali għal 
livell għoli ta' żvilupp soċjali, l-inklużjoni 
soċjali u l-ugwaljanza permezz ta' 
kwalunkwe wieħed minn dawn il-mezzi:
(a) it-tnaqqis tal-inugwaljanza 
soċjoekonomika, l-esklużjoni soċjali u l-
marġinalizzazzjoni;
(c) il-promozzjoni ta' opportunitajiet 
ugwali għal kulħadd u/jew it-titjib tal-
koeżjoni soċjali u l-inklużjoni soċjali ta' 
gruppi u komunitajiet żvantaġġati, inkluż 
permezz tal-mikrofinanzjament;
(d) it-tnaqqis tal-faqar fil-forom kollha 
tiegħu, inkluż il-faqar ta' introjtu, iċ-
ċaħda materjali u l-intensità baxxa tax-
xogħol;
(e) l-appoġġ tal-iżvilupp tal-
organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali u 
l-intrapriżi soċjali, kif definit fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-
25 ta' Ottubru 2011 dwar in-negozju 
soċjali;
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(f) il-promozzjoni ta' aċċess ekwu għas-
sigurtà tal-ikel, il-kura tas-saħħa, l-
edukazzjoni u t-taħriġ ta' kwalità, l-
abitazzjoni bi prezz raġonevoli u l-
protezzjoni soċjali;
(g) il-promozzjoni ta' aċċess ekwu għal 
servizzi essenzjali oħra ta' kwalità tajba, 
inklużi l-ilma, is-sanità, l-enerġija, it-
trasport, is-servizzi finanzjarji u l-
komunikazzjonijiet diġitali.
2. Il-Kummissjoni għandha tadotta att 
delegat f'konformità mal-Artikolu 16 
biex:
(a) tissupplimenta l-paragrafu 1 biex 
tistabbilixxi l-kriterji tekniċi ta' skrinjar li 
jiddeterminaw taħt liema kundizzjonijiet 
attività ekonomika speċifika, għall-finijiet 
ta' dan ir-Regolament, titqies li 
tikkontribwixxi b'mod sostanzjali għall-
objettivi soċjali;
(b) tissupplimenta l-Artikolu 12 biex 
tistabbilixxi kriterji tekniċi ta' skrinjar, 
għal kull għan soċjali rilevanti, biex jiġi 
determinat jekk attività ekonomika li fir-
rigward tagħha jkunu stabbiliti kriterji ta' 
skrinjar skont il-punt (a) ta' dan il-
paragrafu tiġix ikkunsidrata, għall-finijiet 
ta' dan ir-Regolament, li tikkawża ħsara 
sinifikanti lil wieħed jew aktar minn dawk 
l-objettivi.
3. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-att 
delegat imsemmi fil-paragrafu 2 sal-
[1 ta' Lulju 2021], bil-ħsieb li tiżgura d-
dħul fis-seħħ tiegħu fil-
[31 ta' Diċembru 2021].
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1a. Sal-31 ta' Diċembru 2019, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar ix-xerqin tat-twessiegħ tal-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament biex 
ikopri l-objettivi soċjali, bħall-
kontribuzzjoni għat-tnaqqis tal-
inugwaljanza, il-ġlieda kontra l-faqar u l-
esklużjoni soċjali, l-appoġġ għall-iżvilupp 
tal-impriżi soċjali, il-promozzjoni tal-
aċċess ekwu għas-sigurtà tal-ikel, il-
protezzjoni soċjali, is-servizzi tas-saħħa u 
servizzi essenzjali oħra u l-investiment 
f'komunitajiet soċjalment żvantaġġati. Ir-
rapport għandu jkun akkumpanjat, meta 
dan ikun xieraq, minn proposta 
leġiżlattiva għall-emenda ta' dan ir-
Regolament bil-ħsieb li tiġi stabbilita 
tassonomija integrata tal-UE għall-
investimenti sostenibbli.
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