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Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Væsentligt bidrag til sociale mål

En økonomisk aktivitet anses for at 
bidrage væsentligt til sociale mål, hvis 
denne aktivitet i bidrager væsentligt til at 
opnå et højt niveau af social udvikling, 
social inklusion og lighed ved at:
a) mindske socioøkonomisk ulighed, 
social udstødelse og marginalisering
c) fremme lige muligheder for alle 
og/eller forbedre den sociale samhørighed 
og den sociale inklusion af ugunstigt 
stillede grupper og lokalsamfund, 
herunder gennem mikrofinansiering
d) reducere fattigdom i alle dens former, 
herunder indkomstfattigdom, materiel 
nød og lav arbejdsintensitet
e) støtte udviklingen af socialøkonomiske 
organisationer og sociale virksomheder 
som defineret i Kommissionens 
meddelelse af 25. oktober 2011 om socialt 
iværksætteri
f) fremme lige adgang til 
fødevaresikkerhed, sundhedspleje, 
uddannelse og erhvervsuddannelse af høj 
kvalitet, boliger til overkommelige priser 
og social sikring
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g) fremme lige adgang til andre 
grundlæggende tjenester af høj kvalitet, 
herunder vand, sanitet, energi, transport, 
finansielle tjenester og digital 
kommunikation.
2. Kommissionen vedtager en delegeret 
retsakt i overensstemmelse med artikel 16 
med henblik på at:
a) supplere stk. 1 for at fastsætte tekniske 
screeningskriterier baseret på indikatorer 
til bestemmelse af, under hvilke 
betingelser en specifik økonomisk aktivitet 
anses for at bidrage væsentligt til sociale 
mål i henhold til denne forordning
b) supplere artikel 12 for at fastsætte 
tekniske screeningskriterier for hvert 
relevant socialt mål til bestemmelse af, om 
en økonomisk aktivitet, for hvilken der er 
fastsat screeningskriterier i henhold til 
litra a) i dette stykke, anses for at være til 
væsentlig skade for ét eller flere af disse 
mål i henhold til denne forordning.
3. Kommissionen vedtager den delegerede 
retsakt, der er omhandlet i stk. 2, senest 
[den 1. juli 2021], for at sikre, at den 
træder i kraft [den 31. december 2021].

Or. en
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Senest den 31. december 2019 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
hensigtsmæssigheden af at udvide 
anvendelsesområdet for denne forordning 
med henblik på at omfatte sociale mål 
såsom at bidrage til at mindske ulighed, 
bekæmpe fattigdom og social udstødelse, 
støtte udviklingen af sociale 
virksomheder, fremme lige adgang til 
fødevaresikkerhed, social beskyttelse, 
sundhedstjenester og andre 
grundlæggende tjenester og investere i 
socialt ugunstigt stillede lokalsamfund. 
Rapporten ledsages om fornødent af et 
lovgivningsmæssigt forslag om ændring 
af nærværende forordning med henblik 
på fastsættelse af en integreret EU-
klassificering af bæredygtige 
investeringer.

Or. en


