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Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Istotny wkład w osiągnięcie celów 

społecznych
Daną działalność gospodarczą uznaje się 
za mającą istotny wkład w osiągniecie 
celów społecznych, jeżeli działalność ta 
przyczynia się znacząco do osiągnięcia 
wysokiego poziomu rozwoju społecznego, 
włączenia społecznego i równości za 
pomocą jednego z następujących 
środków:
a) ograniczanie nierówności społeczno-
ekonomicznych, wykluczenia społecznego 
i marginalizacji;
c) propagowanie równych szans dla 
wszystkich lub wzmacnianie spójności 
społecznej i włączenia społecznego grup i 
społeczności znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, m.in. przez 
mikrofinansowanie;
d) ograniczanie ubóstwa we wszystkich 
postaciach, w tym ubóstwa dochodowego, 
deprywacji materialnej i małej 
intensywności pracy;
e) wspieranie rozwoju organizacji 
gospodarki społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych, zgodnie z definicją zawartą 
w komunikacie Komisji z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie 
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odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw;
f) propagowanie równego dostępu do 
bezpieczeństwa żywności, opieki 
zdrowotnej, dobrej jakości edukacji i 
szkoleń, mieszkań po przystępnych cenach 
i ochrony socjalnej;
g) propagowanie równego dostępu do 
innych podstawowych usług dobrej 
jakości, w tym wody, urządzeń 
sanitarnych, energii, transportu, usług 
finansowych i usług łączności cyfrowej.
2. Komisja przyjmuje akt delegowany 
zgodnie z art. 16 w celu:
a) uzupełnienia ust. 1 przez ustanowienie 
technicznych kryteriów kwalifikacji 
określających warunki, zgodnie z którymi 
daną działalność gospodarczą uznaje się 
do celów niniejszego rozporządzenia za 
mającą istotny wkład w osiągnięcie celów 
społecznych;
b) uzupełnienia art. 12 przez ustanowienie 
technicznych kryteriów kwalifikacji 
służących ustaleniu, dla każdego 
odpowiedniego celu społecznego, czy daną 
działalność gospodarczą, w odniesieniu do 
której ustanowiono kryteria kwalifikacji 
zgodnie z lit. a) niniejszego ustępu, uznaje 
się do celów niniejszego rozporządzenia za 
istotnie szkodliwą dla osiągnięcia 
przynajmniej jednego z tych celów.
3. Komisja przyjmuje akt delegowany, o 
którym mowa w ust. 2, do dnia [1 lipca 
2021 r.] w celu zapewnienia jego wejścia 
w życie w dniu [31 grudnia 2021 r.].
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1a. Do dnia 31 grudnia 2019 r. 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie stosowności rozszerzenia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia w 
celu objęcia nim celów społecznych, 
takich jak przyczynianie się do 
zmniejszenia nierówności, zwalczanie 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
wspieranie rozwoju przedsiębiorstw 
społecznych, promowanie sprawiedliwego 
dostępu do bezpieczeństwa 
żywnościowego, ochrony socjalnej, opieki 
zdrowotnej i innych podstawowych usług 
oraz inwestowanie w sposłeczności 
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji 
społecznej. Do sprawozdania dołącza się, 
w stosownych przypadkach, wniosek 
ustawodawczy w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia w celu 
ustanowienia zintegrowanej unijnej 
taksonomii na rzecz zrównoważonych 
inwestycji.

Or. en


