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Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Yhteiskunnallisten tavoitteiden merkittävä 

edistäminen
Taloudellisen toiminnan katsotaan 
edistävän merkittävästi yhteiskunnallisia 
tavoitteita, jos kyseinen toiminta edistää 
merkittävästi korkeatasoista sosiaalista 
kehitystä, sosiaalista osallisuutta ja 
yhdenvertaisuutta jollakin seuraavista 
tavoista:
a) sillä vähennetään sosioekonomista 
eriarvoisuutta, sosiaalista syrjäytymistä ja 
marginalisoitumista
c) sillä edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia kaikkien kannalta ja/tai 
parannetaan epäsuotuisassa asemassa 
olevien ryhmien ja yhteisöjen sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista 
osallisuutta, myös mikrorahoituksen 
avulla
d) sillä vähennetään köyhyyttä kaikissa 
muodoissaan, tuloköyhyys, aineellinen 
puute ja alhainen työssäkäyntiaste 
mukaan luettuina
e) sillä tuetaan yhteisötalouden järjestöjen 
ja yritysten kehittämistä sosiaalisesta 
yrittäjyydestä 25 päivänä lokakuuta 2011 
annetun komission tiedonannon 
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määritelmän mukaisesti
f) sillä edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia elintarviketurvaan, 
terveydenhuoltoon, laadukkaaseen 
koulutukseen, edulliseen asumiseen ja 
sosiaaliseen suojeluun
g) sillä edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia muihin laadukkaisiin 
peruspalveluihin, kuten vesihuolto-, 
puhtaanapito-, energia-, liikenne- ja 
rahoituspalveluihin sekä digitaaliseen 
viestintään.
2. Komissio antaa 16 artiklan mukaisesti 
delegoidun säädöksen, jolla
a) täydennetään 1 kohtaa sellaisten 
teknisten seulontakriteerien 
vahvistamiseksi, joilla määritetään, millä 
edellytyksillä tietyn taloudellisen 
toiminnan katsotaan tätä asetusta 
sovellettaessa edistävän merkittävästi 
sosiaalisia tavoitteita;
b) täydennetään 12 artiklaa sellaisten 
teknisten seulontakriteerien 
vahvistamiseksi kutakin asiaankuuluvaa 
sosiaalista tavoitetta varten, joilla 
määritetään, katsotaanko taloudellisen 
toiminnan, jonka osalta seulontakriteerit 
vahvistetaan tämän kohdan a alakohdan 
nojalla, tätä asetusta sovellettaessa 
aiheuttavan huomattavaa haittaa yhdelle 
tai useammalle näistä tavoitteista.
3. Komissio antaa 2 kohdassa tarkoitetun 
delegoidun säädöksen viimeistään 
[1 päivänä heinäkuuta 2021] sen 
varmistamiseksi, että säädöksen 
soveltaminen alkaa [31 päivänä 
joulukuuta 2021].
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio esittää viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2019 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
siitä, onko tarkoituksenmukaista 
laajentaa tämän asetuksen soveltamisalaa 
kattamaan yhteiskunnalliset tavoitteet, 
kuten eriarvoisuuden vähentämisen 
edistäminen, köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjuminen, sosiaalisten 
yritysten kehittämisen tukeminen, 
yhtäläisten mahdollisuuksien 
elintarviketurvaan, sosiaaliseen 
suojeluun, terveydenhuoltoon ja muihin 
keskeisiin palveluihin edistäminen sekä 
yhteiskunnallisesti epäsuotuisassa 
asemassa oleviin yhteisöihin 
investoiminen. Kertomukseen liitetään 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän 
asetuksen muuttamiseksi kestäviä 
investointeja koskevan EU:n integroidun 
luokitusjärjestelmän laatimiseksi.
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