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21.3.2019 A8-0175/56

Amendamentul 56
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Contribuția semnificativă la atingerea 

obiectivelor sociale
Se consideră că o activitate economică 
contribuie în mod substanțial la 
obiectivele sociale în cazul în care 
activitatea respectivă contribuie 
substanțial la un nivel ridicat de 
dezvoltare socială, incluziune socială și 
egalitate prin oricare dintre următoarele 
mijloace:
(a) reducerea inegalităților 
socioeconomice, a excluziunii sociale și a 
marginalizării;
(c) promovarea egalității de șanse pentru 
toți și/sau îmbunătățirea coeziunii sociale 
și a incluziunii sociale a grupurilor și a 
comunităților dezavantajate, inclusiv prin 
microfinanțare;
(d) reducerea sărăciei în toate formele 
sale, inclusiv a sărăciei monetare, a 
privațiunilor materiale și a intensității 
scăzute a muncii;
(e) sprijinirea dezvoltării organizațiilor 
economiei sociale și a întreprinderilor 
sociale, astfel cum sunt definite în 
Comunicarea Comisiei din 25 octombrie 
2011 pentru responsabilitatea socială a 
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întreprinderilor;
(f) promovarea accesului echitabil la 
securitate alimentară, asistență medicală, 
educație și formare de calitate, locuințe la 
prețuri accesibile și protecție socială;
(g) promovarea accesului echitabil la alte 
servicii esențiale de bună calitate, inclusiv 
la apă, canalizare, energie, transport, 
servicii financiare și comunicații digitale.
2. Comisia adoptă un act delegat în 
conformitate cu articolul 16 în vederea:
(a) completării alineatului (1) pentru a se 
stabili criteriile tehnice de examinare cu 
scopul de a determina în ce condiții se 
consideră că, în sensul prezentului 
regulament, o anumită activitate 
economică contribuie în mod substanțial 
la obiectivele sociale;
(b) completării articolului 12 pentru a se 
stabili criteriile tehnice de examinare 
pentru fiecare obiectiv social relevant cu 
scopul de a determina dacă se consideră 
că, în sensul prezentului regulament, o 
activitate economică în privința căreia 
criteriile de examinare sunt stabilite în 
temeiul literei (a) din prezentul alineat, 
aduce daune semnificative unuia sau mai 
multora dintre aceste obiective.
3. Comisia adoptă actul delegat menționat 
la alineatul (2) până la [1 iulie 2021], cu 
scopul de a asigura aplicarea acestuia la 
[31 decembrie 2021].
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Amendamentul 57
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Până la 31 decembrie 2019, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
oportunitatea extinderii domeniului de 
aplicare al prezentului regulament pentru 
a include obiectivele sociale, cum ar fi 
contribuția la reducerea inegalității, 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale, sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor sociale, promovarea 
accesului echitabil la securitatea 
alimentară, la protecție socială, la 
sănătate și la alte servicii esențiale, 
precum și realizarea de investiții în 
comunitățile dezavantajate din punct de 
vedere social. Raportul este însoțit, după 
caz, de o propunere legislativă de 
modificare a prezentului regulament în 
vederea instituirii unei taxonomii 
integrate la nivelul UE pentru investițiile 
durabile.
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