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NL In verscheidenheid verenigd NL

21.3.2019 A8-0175/56

Amendement 56
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Substantiële bijdrage aan 

sociale doelstellingen
Een economische activiteit wordt geacht 
substantieel bij te dragen aan sociale 
doelstellingen wanneer die activiteit 
substantieel aan een hoog niveau van 
maatschappelijke ontwikkeling, sociale 
insluiting en gelijkheid bijdraagt door 
middel van een van de volgende 
methoden:
a) vermindering van sociaaleconomische 
ongelijkheid, sociale uitsluiting en 
marginalisering;
c) bevordering van gelijke kansen voor 
iedereen en/of verbetering van de sociale 
samenhang en sociale insluiting van 
kansarme groepen en gemeenschappen, 
onder meer met behulp van 
microkredieten;
d) vermindering van armoede in al haar 
vormen, onder meer inkomensarmoede, 
materiële deprivatie en lage 
arbeidsintensiteit;
e) ondersteuning van de ontwikkeling van 
organisaties in de sociale economie en 
sociale ondernemingen, zoals 
gedefinieerd in de mededeling van de 
Commissie van 25 oktober 2011 over 
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sociaal ondernemerschap;
f) bevordering van billijke toegang tot 
voedselzekerheid, gezondheidszorg, 
kwaliteitsonderwijs en -opleiding, 
betaalbare huisvesting en sociale 
bescherming;
g) bevordering van billijke toegang tot 
andere essentiële diensten van goede 
kwaliteit, waaronder water, sanitaire 
voorzieningen, energie, vervoer, 
financiële diensten en digitale 
communicatie.
2. De Commissie stelt in overeenstemming 
met artikel 16 een gedelegeerde handeling 
vast tot:
a) aanvulling van lid 1 om technische 
screeningcriteria vast te stellen om uit te 
maken op welke voorwaarden een 
specifieke economische activiteit, voor de 
toepassing van deze verordening, geacht 
wordt substantieel bij te dragen aan 
sociale doelstellingen;
b) aanvulling van artikel 12 om 
technische screeningcriteria vast te stellen 
om, voor elke betrokken sociale 
doelstelling, uit te maken of een 
economische activiteit ten aanzien 
waarvan overeenkomstig punt a) van dit 
lid screeningcriteria zijn vastgesteld, 
wordt geacht, voor de toepassing van deze 
verordening, aanzienlijke schade te 
berokkenen aan één of meer van die 
doelstellingen.
3. De Commissie stelt de in lid 2 bedoelde 
gedelegeerde handeling uiterlijk op [1 juli 
2021] vast, om ervoor te zorgen dat deze 
per [31 december 2021] van toepassing 
wordt.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/57

Amendement 57
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk op 31 december 2019 
dient de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
de opportuniteit om het toepassingsgebied 
van deze verordening uit te breiden naar 
sociale doelstellingen zoals bijdragen tot 
het verminderen van ongelijkheid, het 
bestrijden van armoede en sociale 
uitsluiting, het ondersteunen van de 
ontwikkeling van sociale ondernemingen, 
het bevorderen van billijke toegang tot 
voedselzekerheid, sociale bescherming, 
gezondheidszorg en andere essentiële 
diensten, en het investeren in kansarme 
gemeenschappen. Dat verslag gaat zo 
nodig vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel tot herziening van deze 
verordening met het oog op de 
totstandbrenging van een geïntegreerde 
EU-taxonomie voor duurzame 
beleggingen.

Or. en


