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21.3.2019 A8-0175/56

Alteração 56
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0175/2019
Bas Eickhout
Estabelecimento de um enquadramento para promover o investimento sustentável
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A (novo)
Contributo substancial para os objetivos 

sociais
Considera-se que uma atividade 
económica contribui substancialmente 
para os objetivos sociais se essa atividade 
contribuir substancialmente para se 
conseguir um nível elevado de 
desenvolvimento social, inclusão social e 
igualdade através de um dos seguintes 
meios:
(a) Redução da desigualdade social e 
económica, da exclusão social e da 
marginalização;
(c) Promoção da igualdade de 
oportunidades para todos e/ou melhoria 
da coesão e da inclusão social dos grupos 
e comunidades desfavorecidas, 
nomeadamente por meio do 
microfinanciamento;
(d) Redução da pobreza em todas as suas 
formas, incluindo a pobreza monetária, a 
privação material e a baixa intensidade de 
trabalho;
(e) Apoio ao desenvolvimento de 
organizações da economia social e de 
empresas sociais, em conformidade com a 
comunicação da Comissão, de 25 de 
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outubro de 2011, sobre empresas sociais;
(f) Promoção da igualdade de acesso a 
segurança alimentar, a cuidados de 
saúde, a educação e formação de 
qualidade, a habitação a preços acessíveis 
e a proteção social;
(g) Promoção da igualdade de acesso a 
outros serviços essenciais de qualidade, 
incluindo água, saneamento, energia, 
transportes, serviços financeiros e 
comunicações digitais.
2. A Comissão deve adotar um ato 
delegado, em conformidade com o 
artigo 16.º, com vista a:
(a) Complementar o n.º 1 a fim de 
estabelecer critérios técnicos de avaliação 
para determinar em que condições se 
considera, para efeitos do presente 
Regulamento, que uma atividade 
económica específica contribui 
substancialmente para os objetivos 
sociais;
(b) Complementar o artigo 12.º a fim de 
estabelecer critérios técnicos de avaliação, 
para cada objetivo social relevante, 
destinados a determinar em que condições 
se considera, para efeitos do presente 
Regulamento, que uma atividade 
económica, relativamente à qual foram 
estabelecidos critérios técnicos de 
avaliação em conformidade com a alínea 
a), prejudica significativamente um ou 
mais desses objetivos.
3. A Comissão deve adotar o ato delegado 
a que se refere o n.º 2 até [1 de julho de 
2021], com vista a assegurar a sua 
entrada em vigor em [31 de dezembro de 
2021].
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21.3.2019 A8-0175/57

Alteração 57
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0175/2019
Bas Eickhout
Estabelecimento de um enquadramento para promover o investimento sustentável
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Até 31 de dezembro de 2019, a 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
a conveniência de alargar o âmbito de 
aplicação do presente regulamento para 
abranger objetivos sociais, como 
contribuir para reduzir as desigualdades, 
lutar contra a pobreza e a exclusão social, 
apoiar o desenvolvimento de empresas 
sociais, promover a igualdade de acesso a 
segurança alimentar, a proteção social, a 
cuidados de saúde e a outros serviços 
essenciais e investir em comunidades 
socialmente desfavorecidas. O relatório 
deve ser acompanhado, se for caso disso, 
por uma proposta legislativa de alteração 
do presente regulamento com vista a 
estabelecer uma taxonomia integrada da 
UE para o investimento sustentável.
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