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Artikkel 11 a
Oluline panus sotsiaalsetesse 

eesmärkidesse
Loetakse, et majandustegevusala annab 
olulise panuse sotsiaalsetesse 
eesmärkidesse, kui kõnealune tegevusala 
annab olulise panuse sotsiaalse arengu 
kõrge taseme, sotsiaalne kaasatuse ja 
võrdõiguslikkuse saavutamiseks mõnel 
järgmistest viisidest:
(a) sotsiaal-majandusliku ebavõrdsuse, 
sotsiaalse tõrjutuse ja marginaliseerimise 
vähendamine;
(c) võrdsete võimaluste edendamine 
kõigile ja/või ebasoodsas olukorras 
olevate rühmade ja kogukondade 
sotsiaalse ühtekuuluvuse ja sotsiaalse 
kaasatuse parandamine, sealhulgas 
mikrokrediidi abil;
(d) vaesuse vähendamine kõikides 
vormides, sealhulgas rahaline vaesus, 
materiaalne puudus ja madal töömaht;
(e) sotsiaalmajanduslike 
organisatsioonide ja sotsiaalsete ettevõtete 
arengu toetamine, nagu on määratletud 
komisjoni 25. oktoobri 2011. aasta teatises 
sotsiaalettevõtluse kohta;
(f) võrdse juurdepääsu edendamine 
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toiduga kindlustatusele, tervishoiule, 
kvaliteetsele haridusele ja koolitusele, 
taskukohasele eluasemele ja sotsiaalsele 
kaitsele;
(g) võrdse juurdepääsu edendamine 
kvaliteetsetele esmatähtsatele teenustele, 
sealhulgas vesi, kanalisatsioon, energia, 
transport, finantsteenused ja digitaalne 
kommunikatsioon.
2. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 16 
vastu delegeeritud õigusakti, et:
(a) täiendada lõiget 1, eesmärgiga 
kehtestada tehnilised 
sõelumiskriteeriumid, mille alusel tehakse 
kindlaks, millistel tingimustel saab 
käesoleva määruse kohaldamisel lugeda, 
et konkreetne majandustegevusala annab 
olulise panuse sotsiaalsete eesmärkide 
saavutamisse;
(b) täiendada artiklit 12, eesmärgiga 
kehtestada iga asjaomase sotsiaalse 
eesmärgi jaoks tehnilised 
sõelumiskriteeriumid, mille alusel tehakse 
kindlaks, millistel tingimustel saab 
käesoleva määruse kohaldamisel lugeda, 
et majandustegevusala, mille kohta need 
sõelumiskriteeriumid on käesoleva lõike 
punkti a kohaselt kehtestatud, kahjustab 
oluliselt üht või mitut neist eesmärkidest.
3. Komisjon võtab lõikes 2 osutatud 
delegeeritud õigusakti vastu [1. juuliks 
2021], et saaks tagada selle muutumise 
kohaldatavaks [31. detsembriks 2021].
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1 a. Komisjon esitab 31. detsembriks 
2019 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva määruse 
reguleerimisala laiendamise asjakohasuse 
kohta sotsiaalsetele eesmärkidele, näiteks 
ebavõrdsuse vähendamisele 
kaasaaitamine, vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemine, sotsiaalsete 
ettevõtete arengu toetamine, võrdse 
juurdepääsu tagamine toiduainetega 
kindlustatusele, sotsiaalkaitsele, 
tervishoiule ja muudele olulistele 
teenustele, ning investeerimisele 
sotsiaalselt ebasoodsas olukorras 
olevatesse kogukondadesse. Aruandele 
lisatakse vajaduse korral õigusakti 
ettepanek käesoleva määruse muutmiseks 
eesmärgiga luua ELi integreeritud 
taksonoomia säästvate investeeringute 
jaoks.
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