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Zmiany rozporządzeń EuVECA i EuSEF
Europejskie fundusze venture capital (EuVECA) i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości
społecznej (EuSEF) to programy zbiorowego inwestowania, które od lipca 2013 r. są
zharmonizowane na szczeblu Unii Europejskiej. Harmonizację regulują dwa rozporządzenia: (UE) nr
345/2013 (EuVECA) i (UE) nr 346/2013 (EuSEF). Podczas wrześniowej sesji plenarnej Parlament ma
głosować nad propozycją zmiany tych rozporządzeń.

Kontekst
W przeprowadzonym w 2016 r. przeglądzie obu rozporządzeń Komisja Europejska stwierdziła, że fundusze
tego typu nadal są małe i koncentrują się w kilku państwach członkowskich. Zaznaczyła ponadto, że o ile
popularność funduszy EuVECA można uznać za satysfakcjonującą, wyniki funduszy EuSEF rozczarowują.
Zidentyfikowano trzy główne przeszkody dla dalszego wzrostu: ograniczenia nałożone na zarządzających;
przepisy dotyczące produktów; (zróżnicowane) stosowanie w państwach członkowskich opłat regulacyjnych
za wprowadzanie do obrotu i zarządzanie funduszami. Aby przezwyciężyć te przeszkody, Komisja określiła
pewne środki, które – dzięki zniesieniu ograniczeń nakładanych na większych zarządzających funduszami
EuVECA i EuSEF, zmniejszeniu kosztów funduszy EuVECA i EuSEF oraz poszerzeniu zakresu aktywów
kwalifikowalnych, w które mogą inwestować fundusze EuVECA – powinny zwiększyć ich popularność.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W marcu 2017 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie w
sprawie wniosku ustawodawczego. Główne zmiany do wniosku Komisji zakładają:
 próg 100 000 EUR, będący minimalną kwotą wejścia dla inwestorów indywidualnych inwestujących w

fundusze EuVECA oraz analogiczny próg wynoszący 50 000 EUR dla inwestycji w fundusze EuSEF;
 kapitał założycielski w wysokości 30 000 EUR zarówno dla funduszy EuVECA, jak i EuSEF;
 minimum środków własnych w przypadku zarządzających funduszami określone na poziomie jednej

ósmej stałych kosztów pośrednich w poprzednim roku poniesionych przez zarządzającego, które mają
zostać zainwestowane w aktywa płynne lub aktywa, które można w krótkim czasie spieniężyć. Jeśli
wartość zarządzanych funduszy przekracza 300 mln EUR, poziom ten jest nieco wyższy;

 w odniesieniu do informacji dla inwestorów – zarządzający funduszami powinni informować swoich
klientów o inwestycjach niekwalifikowanych, których zamierzają dokonać. W przypadku EuSEF
zarządzający powinni ponadto opisać, w jaki sposób czynniki związane ze środowiskiem naturalnym i
klimatem są uwzględniane w strategii inwestycyjnej funduszu;

 Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) otrzymał szersze uprawnienia, w tym
prawo do opracowania projektów regulacyjnych standardów technicznych określających informacje,
jakie mają być zawarte we wniosku o rejestrację oraz do odgrywania roli koordynacyjnej i nadzorczej w
celu dopilnowania, że właściwe organy stosują jednolite podejście do procedury rejestracji i
egzekwowania swoich uprawnień.

W dniu 30 maja instytucje (Rada i Parlament Europejski) osiągnęły tymczasowe porozumienie polityczne w
ramach rozmów trójstronnych. Wśród głównych zmian do wniosku Komisji znalazły się:
 kapitał założycielski w wysokości 50 000 EUR zarówno dla funduszy EuVECA, jak i EuSEF;
 minimalny próg inwestycji na poziomie 100 000 EUR dla obu typów funduszy;
 minimalne fundusze własne pozostają takie same jak we wniosku, ale zmianie ulega odsetek dla

zarządzanych funduszy powyżej 250 mln EUR;
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 właściwy organ państwa członkowskiego musi dopilnować, żeby wszystkie informacje zebrane w
sprawozdaniach rocznych funduszy i we wnioskach o rejestrację były udostępniane właściwym organom,
a przez nie ESMA.

Pierwsze czytanie: 2016/0221 (COD); Komisja
przedmiotowo właściwa: ECON; Sprawozdawczyni: Sirpa
Pietikäinen (PPE, Finlandia). Zob. również notę
informacyjną EPRS „Opracowywanie prawa UE”;
Zwiększanie popularności venture capital.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0221(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593493/EPRS_BRI(2016)593493_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593493/EPRS_BRI(2016)593493_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593493/EPRS_BRI(2016)593493_EN.pdf

	Kontekst
	Stanowisko Parlamentu Europejskiego

