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21.3.2019 A8-0175/56

Pozmeňujúci návrh 56
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11a
Podstatný prínos k sociálnym cieľom

Hospodárska činnosť sa považuje za 
podstatne prispievajúcu k sociálnym 
cieľom ak uvedená činnosť podstatne 
prispieva k dosiahnutiu vysokej úrovne 
sociálneho rozvoja, sociálneho 
začleňovania a rovnosti prostredníctvom 
ktoréhokoľvek z týchto prostriedkov:
a) znižovanie sociálno-ekonomickej 
nerovnosti, sociálneho vylúčenia a 
marginalizácie;
c) podpora rovnakých príležitostí pre 
všetkých a/alebo zlepšovanie sociálnej 
súdržnosti a sociálneho začleňovania 
znevýhodnených skupín a komunít, a to aj 
prostredníctvom mikrofinancovania;
d) znižovanie všetkých foriem chudoby 
vrátane príjmovej chudoby, materiálnych 
nedostatkov a nízkej pracovnej intenzity;
e) podpora rozvoja organizácií sociálneho 
hospodárstva a sociálnych podnikov, ako 
je vymedzené v oznámení Komisie z 25. 
októbra 2011 o sociálnom podnikaní;
f) podpora spravodlivého prístupu k 
potravinovej bezpečnosti a zdravotnej 
starostlivosti, ku kvalitnému vzdelávaniu a 
k odbornej príprave, k cenovo 
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dostupnému bývaniu a sociálnej ochrane;
g) podpora spravodlivého prístupu k 
ďalším základným službám dobrej kvality 
vrátane vody, hygieny, energií, dopravy, 
finančných služieb a digitálnej 
komunikácie.
2. Komisia v súlade s článkom 16 prijme 
delegované akty týkajúce sa:
a) doplnenia odseku 1, aby sa mohli 
stanoviť technické kritériá preskúmania 
na určenie podmienok, za ktorých sa 
určitá hospodárska činnosť na účely 
tohto nariadenia považuje za podstatne 
prispievajúcu k sociálnym cieľom;
b) doplnenia článku 12, aby sa mohli 
stanoviť technické kritériá preskúmania, 
v prípade každého príslušného sociálneho 
cieľa, na určenie toho, či hospodárska 
činnosť, v súvislosti s ktorou sú stanovené 
kritériá preskúmania podľa písmena a) 
tohto odseku, sa na účely tohto nariadenia 
považuje za spôsobujúcu výrazné 
ohrozenie jedného alebo viacerých 
uvedených cieľov.
3. Komisia prijme delegovaný akt uvedený 
v odseku 2 do [1. júla 2021] s cieľom 
zabezpečiť, aby sa začal uplatňovať od 
[31. decembra 2021].
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Pozmeňujúci návrh 57
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Do 31. decembra 2019 Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu o vhodnosti rozšírenia rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia na sociálne 
ciele, ako je prispievanie k znižovaniu 
nerovnosti, boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu, podpora rozvoja 
sociálnych podnikov, podpora 
spravodlivého prístupu k potravinovej 
bezpečnosti, sociálnej ochrane, 
zdravotným a iným základným službám a 
investovanie do sociálne znevýhodnených 
komunít. K správe sa v prípade potreby 
pripojí legislatívny návrh na zmenu tohto 
nariadenia s cieľom zaviesť integrovanú 
taxonómiu EÚ v oblasti udržateľných 
investícií.
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