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Ändringsförslag 56
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a (ny)
Väsentligt bidrag till sociala mål

En ekonomisk verksamhet ska anses bidra 
väsentligt till sociala mål om den 
verksamheten bidrar väsentligt till en hög 
nivå av social utveckling, social 
inkludering och jämlikhet på något av 
följande sätt:
a) Den minskar socioekonomisk 
ojämlikhet, social utestängning och 
marginalisering.
c) Den främjar lika möjligheter för alla 
och/eller förbättrar den sociala 
sammanhållningen och den sociala 
inkluderingen för utsatta grupper och 
samhällen, inbegripet genom 
mikrofinanser.
d) Den minskar fattigdom i alla dess 
former, inklusive inkomstfattigdom, 
materiell fattigdom och låg 
arbetsintensitet.
e) Den stöder utvecklingen av 
organisationer inom den sociala 
ekonomin och sociala företag, enligt 
definitionen i kommissionens meddelande 
av den 25 oktober 2011 om socialt 
företagande.
f) Den främjar lika tillgång till 
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livsmedelstrygghet, hälso- och sjukvård, 
utbildning av god kvalitet, bostäder till ett 
överkomligt pris och socialt skydd.
g) Den främjar lika tillgång till andra 
grundläggande tjänster av god kvalitet, 
inklusive vatten, sanitära anläggningar, 
energi, transporter, finansiella tjänster 
och digital kommunikation.
2. Kommissionen ska anta en delegerad 
akt i enlighet med artikel 16 för att
a) komplettera punkt 1 för att fastställa 
tekniska granskningskriterier för att 
avgöra under vilka villkor en specifik 
ekonomisk verksamhet, för tillämpningen 
av denna förordning, anses bidra 
väsentligt till sociala mål,
b) komplettera artikel 12 för att fastställa 
tekniska granskningskriterier för varje 
relevant socialt mål för att avgöra 
huruvida en ekonomisk verksamhet för 
vilken granskningskriterier har inrättats 
enligt led a i denna punkt, för 
tillämpningen av denna förordning, anses 
orsaka avsevärd skada på ett eller flera av 
dessa mål.
3. Kommissionen ska anta den delegerade 
akt som avses i punkt 2 senast den [1 juli 
2021] för att säkerställa att den träder i 
kraft den [31 december 2021].

Or. en
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Ändringsförslag 57
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Senast den 31 december 2019 ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om det 
lämpliga i att utvidga denna förordnings 
tillämpningsområde till att omfatta 
sociala mål, såsom att minska 
ojämlikheten, bekämpa fattigdom och 
social utestängning, stödja utvecklingen 
av sociala företag, främja rättvis tillgång 
till livsmedelstrygghet, socialt skydd, 
hälso- och sjukvård och andra 
grundläggande tjänster samt investera i 
socialt missgynnade befolkningsgrupper. 
Rapporten ska vid behov åtföljas av 
lagstiftningsförslag om ändring av denna 
förordning i syfte att upprätta en 
integrerad EU-taxonomi för hållbara 
investeringar.

Or. en


