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Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
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Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Bistven prispevek k socialnim ciljem

Za gospodarsko dejavnost se šteje, da 
bistveno prispeva k socialnim ciljem, če ta 
dejavnost bistveno prispeva k visoki ravni 
socialnega razvoja, socialne vključenosti 
in enakosti na enega od naslednjih 
načinov:
(a) z zmanjševanjem socialno-ekonomske 
neenakosti, socialne izključenosti in 
marginalizacije;
(c) s spodbujanjem enakih možnosti za vse 
in/ali izboljševanjem socialne kohezije in 
socialne vključenosti prikrajšanih skupin 
in skupnosti, tudi z mikrofinanciranjem;
(d) z zmanjševanjem revščine v vseh 
njenih oblikah, vključno z dohodkovno 
revščino, materialno prikrajšanostjo in 
nizko delovno intenzivnostjo;
(e) s podpiranjem razvoja organizacij 
socialnega gospodarstva in socialnih 
podjetij, kot so opredeljeni v sporočilu 
Komisije z dne 25. oktobra 2011 o 
socialnih podjetjih;
(f) s spodbujanjem enakega dostopa do 
prehranske varnosti, zdravstvenega 
varstva, kakovostnega izobraževanja in 
usposabljanja, cenovno dostopnih 



AM\1180317SL.docx PE635.500v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

stanovanj in socialne zaščite;
(g) s spodbujanjem enakega do drugih 
kakovostnih osnovnih storitev, vključno z 
vodo, higieno, energijo, prevozom, 
finančnimi storitvami in digitalnimi 
komunikacijami.
2. Komisija sprejme delegirani akt v 
skladu s členom 16, da:
(a) dopolni odstavek 1, da določi tehnična 
merila za pregled za določitev, pod 
katerimi pogoji se za namene te uredbe 
šteje, da posamezna gospodarska 
dejavnost bistveno prispeva k socialnim 
ciljem;
(b) dopolni člen 12, da določi tehnična 
merila za pregled za vsak upoštevni 
socialni cilj, da se ugotovi, ali se za 
gospodarsko dejavnost, v zvezi s katero so 
merila za pregled določena v skladu s 
točko (a) tega odstavka, za namene te 
uredbe šteje, da lahko znatno škoduje 
enemu ali več navedenim ciljem.
3. Komisija sprejme delegirani akt iz 
odstavka 2 do [1. julija 2021], da bi se 
zagotovilo, da se začne uporabljati 
[31. decembra 2021].

Or. en
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Predlog spremembe 57
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija do 31. decembra 2019 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o primernosti razširitve področja 
uporabe te uredbe na socialne cilje, kot so 
prispevanje k zmanjševanju neenakosti, 
boj proti revščini in socialni izključenosti, 
podpora razvoja socialnih podjetij, 
spodbujanje enakega dostopa do 
prehranske varnosti, socialne zaščite, 
zdravstvenih in drugih storitev ter 
vlaganje v socialno prikrajšane skupnosti. 
Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni 
predlog za spremembo te uredbe, da bi se 
vzpostavila celovita taksonomija EU za 
trajnostne naložbe.
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