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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно европейски фондове за социално предприемачество
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0862),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0489/2011),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
[xxx]1,

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на комисията по правни въпроси (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Настоящият регламент се 
вписва в рамките на инициативата за 
социалното предприемачество, 
представена от Комисията в 
нейното съобщение от 25 октомври 

                                               
1 ОВ C 0 от 0.0.0000, p.  /Все още непубликувано в Официален вестник.
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2011 г., озаглавено „Инициатива за 
социалното предприемачество. 
Създаване на благоприятна среда за 
насърчаване на социалните 
предприятия като основни участници 
в икономиката и социалната 
иновативност”1.
___________
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Настоящият регламент няма за 
цел да засегне съществуващите 
национални разпоредби, които 
позволяват инвестирането в 
социалното предприемачество, а да ги 
допълни на равнището на Съюза.

Or. fr

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Като се имат предвид специфичните 
потребности от финансиране на 
социалните предприятия, е необходимо 
да се постигне яснота по отношение на 
видовете инструменти, които ЕФСП 
следва да използва за такова 
финансиране. Следователно, 
настоящият регламент следва да 
определи единни правила за 
допустимите инструменти, които да 

(9) Като се имат предвид специфичните 
потребности от финансиране на 
социалните предприятия, е необходимо 
да се постигне яснота по отношение на 
видовете инструменти, които ЕФСП 
следва да използва за такова 
финансиране. Следователно, 
настоящият регламент следва да 
определи единни правила за 
допустимите инструменти, които да 
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бъдат използвани от ЕФСП при 
извършване на инвестиции, като те 
включват капиталови инструменти, 
дългови инструменти, инвестиции в 
други ЕФСП и краткосрочни и 
средносрочни заеми.

бъдат използвани от ЕФСП при 
извършване на инвестиции, като те 
включват капиталови инструменти, 
дългови инструменти, в това число 
записи на заповед и сертификати за 
спестовен влог, инвестиции в други 
ЕФСП и краткосрочни и средносрочни
заеми.

Or. fr

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С цел да се осигури ефективен 
надзор във връзка с единните 
изисквания, съдържащи се в настоящия 
регламент, компетентният орган на 
държавата-членка на произход следва да 
упражнява надзор върху спазването от 
страна на управителите на ЕФСП на 
единните изисквания, посочени в 
настоящия регламент. За тази цел 
управител на ЕФСП, който желае да 
предлага своите фондове под 
наименованието „европейски фонд за 
социално предприемачество“, следва да 
информира компетентния орган в своята 
държава-членка на произход за това 
свое намерение. Компетентният орган 
следва да регистрира управителя, ако е 
била предоставена цялата необходима 
информация и ако са налице подходящи 
мерки за постигане на съответствие с 
изискванията на настоящия регламент. 
Тази регистрация е валидна в рамките 
на целия Европейски съюз.

(21) С цел да се осигури ефективен 
надзор във връзка с единните 
изисквания, съдържащи се в настоящия 
регламент, компетентният орган на 
държавата-членка на произход следва да 
упражнява надзор върху спазването от 
страна на управителите на ЕФСП на 
единните изисквания, посочени в 
настоящия регламент. За тази цел 
управител на ЕФСП, който желае да 
предлага своите фондове под 
наименованието „европейски фонд за 
социално предприемачество“, следва да 
информира компетентния орган в своята 
държава-членка на произход за това 
свое намерение. Компетентният орган 
следва да одобри управителя, ако е била 
предоставена цялата необходима 
информация и ако са налице подходящи 
мерки за постигане на съответствие с 
изискванията на настоящия регламент. 
Това одобрение е валидно в рамките на 
целия Европейски съюз.

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Неговото приемане налага 
технически корекции в целия текст с 
изключение на разпоредбите, свързани с 
Директива 2011/61/ЕС.)
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Or. fr

Обосновка

Хоризонтално изменение. Формулировките „регистрира” и „регистрация” се заменят 
с „одобрява” и „одобрение” във всички разпоредби на текста с изключение на тези, 
свързани с Директива 2011/61/ЕС.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 24 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) ЕОЦКП и компетентните 
органи на държавите членки следва да 
организират информационни 
кампании относно наличието на 
ЕФСП, насочени към инвеститорите, 
управителите на инвестиционните 
фондове и на предприятията.

Or. fr

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) На Комисията следва да се 
предоставят правомощия да приема 
технически стандарти за изпълнение 
чрез изпълнителни актове, съгласно 
член 291 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и в съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № 1095/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 ноември 
2010 година за създаване на Европейски 
надзорен орган (Европейски орган за 
ценни книжа и пазари), за изменение на 
Решение № 716/2009/EО и за отмяна на 
Решение 2009/77/ЕО на Комисията. 
ЕОЦКП следва да бъде натоварен с 

(30) На Комисията следва да се 
предоставят правомощия да приема 
технически стандарти за изпълнение 
чрез актове за изпълнение, съгласно 
член 291 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и в съответствие с член 15 от Регламент 
(ЕС) № 1095/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 ноември 
2010 година за създаване на Европейски 
надзорен орган (Европейски орган за 
ценни книжа и пазари), за изменение на 
Решение № 716/2009/EО и за отмяна на 
Решение 2009/77/ЕО на Комисията. 
ЕОЦКП следва да бъде натоварен с 
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изготвянето на технически стандарти за 
изпълнение относно формата и метода 
на процедурата за уведомяване 
съгласно член 16.

изготвянето на технически стандарти за 
изпълнение относно формата на 
уведомяване съгласно член 16.

Or. fr

Обосновка

Техническо изменение: грешка в превода и привеждане в съответствие с 
техническите стандарти.

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) С цел да се уточнят изискванията, 
посочени в настоящия регламент, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на конкретизирането на 
методите, които да се използват за 
изчисляване и наблюдение на 
посочения в настоящия регламент праг, 
уточняването на подробностите за 
определяне на предприятията с 
квалифициран портфейл, видовете 
конфликти на интереси, които 
управителите на ЕФСП трябва да 
избягват, както и мерките, които следва 
да се предприемат в това отношение, 
подробните процедури за измерване на 
социалното въздействие, което следва 
да бъде постигнато от предприятията с
квалифициран портфейл, както и 
подробностите за уточняване на 
изискванията за прозрачност. 
Особено важно е Комисията да проведе 
подходящи консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище.
При осъществяването на тази 
дейност следва също така да се 

(31) С цел да се уточнят изискванията, 
посочени в настоящия регламент, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на конкретизирането на 
методите, които да се използват за 
уточняване и наблюдение на посочения 
в настоящия регламент праг, видовете 
блага и услуги и методи за 
произвеждане на блага и на услуги, 
материализиращи дадена социална 
цел, както и ситуациите, в които 
могат да бъдат разпределени печалби 
между собствениците и 
инвеститорите, видовете конфликти 
на интереси, които управителите на 
ЕФСП трябва да избягват, както и 
мерките, които следва да се 
предприемат в това отношение, 
подробните процедури за измерване на 
социалното въздействие, което следва 
да бъде постигнато от предприятията с 
квалифициран портфейл, както и 
съдържанието и подробностите за 
предоставянето на информацията за 
инвеститорите. От особено значение 
е Комисията да проведе подходящи 
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вземат предвид инициативите за 
саморегулиране и етичните кодекси.

консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище и 
при отчитане на инициативите за 
саморегулиране и етичните кодекси.
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. fr

Обосновка

Техническо изменение, с което се цели привеждането на текста в съответствие с 
обичайните разпоредби, отнасящи се за делегираните актове.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) При подготвянето и съставянето 
на делегирани актове Комисията 
следва да осигури едновременно, 
своевременно и подходящо предаване 
на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Техническо изменение. Разпоредбите са включени в предишното съображение.

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 33 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) Настоящият регламент не 
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съдържа сближаване на данъчните 
разпоредби, съществуващи в 
държавите членки, с които се цели 
насърчаване на социалното 
предприемачество. Тези разпоредби 
трябва да зачитат правото на Съюза, 
а именно принципа за 
недискриминация. Най-късно към 
момента на преразглеждане на 
настоящия регламент Комисията 
разглежда възможността за добавяне 
на европейски данъчен инструмент 
към настоящия регламент, с което се 
цели насърчаване на социалното 
предприемачество.

Or. fr

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „европейски фонд за социално 
предприемачество“ (ЕФСП) означава 
предприятие за колективно 
инвестиране, което инвестира най-малко 
70 % от съвкупните си капиталови 
вноски и непоисканата част от 
ангажирания акционерен капитал в 
активи, които са квалифицирани 
инвестиции;

а) европейски фонд за социално 
предприемачество“ (ЕФСП) означава 
предприятие за колективно 
инвестиране, което инвестира най-малко 
70 % от съвкупните си вноски в активи, 
които са квалифицирани инвестиции; 

Or. fr

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) секюритизирани и несекюритизирани 
дългови инструменти, издадени от 

ii) секюритизирани и несекюритизирани 
дългови инструменти, издадени от 
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предприятие с квалифициран портфейл; предприятие с квалифициран портфейл, 
в това число записи на заповед и 
сертификати за спестовен влог;

Or. fr

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „предприятие с квалифициран 
портфейл“ означава предприятие, което 
към момента на инвестиция от ЕФСП не 
се котира на регулиран пазар, както е 
определено в член 4, параграф 1, точка 
14 от Директива 2004/39/ЕО, което има 
или годишен оборот от максимум 50 
милиона EUR, или годишен баланс от 
най-много 43 милиона EUR, което само 
по себе си не е предприятие за
колективно инвестиране и което:

г) „предприятие с квалифициран 
портфейл“ означава предприятие, 
чието седалище е установено в Съюза 
и което към момента на инвестиция от 
ЕФСП не се котира на регулиран пазар, 
както е определено в член 4, параграф 1, 
точка 14 от Директива 2004/39/ЕО, 
което само по себе си не е предприятие 
за колективно инвестиране и което:

Or. fr

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка i) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– предприятието използва метод за 
производство на стоки или услуги, 
който въплъщава неговата социална 
цел;

– предприятието използва метод за 
производство на стоки или услуги, 
който въплъщава неговата социална 
цел/неговите социални цели;

Or. fr

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) използва печалбата си за постигане 
на основната си цел, вместо да я 
разпределя, и е въвело предварително 
определени процедури и правила за 
всякакви обстоятелства, при които 
печалбата се разпределя сред 
акционерите и собствениците;

ii) използва печалбата си на първо 
място за постигане на основната/ите
си цел/и, вместо да я разпределя, и по 
принцип за изключителните случаи, 
при които е възможно подобно 
разпределяне на печалбата между 
акционерите и собствениците, е 
въвело предварително определени 
процедури и правила за В тези правила 
се уточнява именно, че разпределянето 
на печалба не оказва отрицателно 
въздействие върху основната социална 
цел/основните социални цели.

Or. fr

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „управител на ЕФСП“ означава 
юридическо лице, чиято обичайна 
стопанска дейност е управлението на 
най-малко един ЕФСП;

з) „управител на ЕФСП“ означава 
юридическо лице, чиято обичайна 
стопанска дейност е управлението на 
най-малко един ЕФСП. Когато правно-
организационната форма на ЕФСП 
позволява вътрешно управление, а 
управляващият орган на ЕФСП 
решава да не определя външен 
управител, управителят може да 
бъде самият ЕФСП, който в този 
случай получава разрешение да 
действа като управител;

Or. fr

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителите на ЕФСП гарантират, 
че когато придобиват активи, различни 
от квалифицираните инвестиции, не 
повече от 30 процента от съвкупните 
вноски в капитала на ЕФСП и 
непоисканата част от ангажирания 
капитал се използват за придобиване 
на активи, различни от 
квалифицираните инвестиции; 
краткосрочните вложения в парични 
средства и парични еквиваленти не се 
вземат предвид при изчисляването на 
тази граница.

1. Управителите на ЕФСП гарантират, 
че когато придобиват активи, различни 
от квалифицираните инвестиции, не 
повече от 30 процента от съвкупните 
вноски се използват за придобиване на 
активи, различни от квалифицираните 
инвестиции; краткосрочните вложения в
парични средства и парични 
еквиваленти не се вземат предвид при 
изчисляването на тази граница.

Or. fr

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителите на ЕФСП не вземат 
заемни средства, не издават дългови 
ценни книжа, не предоставят 
гаранции на ниво ЕФСП, нито 
използват каквито и да са методи на 
ниво ЕФСП, с които би се увеличила 
експозицията на фонда, било то чрез 
вземане на заеми в брой или в ценни 
книжа, чрез ангажиране в деривативни 
позиции, или по какъвто и да било друг 
начин.

2. Управителите на ЕФСП не вземат 
заемни средства, не издават дългови 
ценни книжа, нито използват каквито и 
да са методи на ниво ЕФСП, с които би 
се увеличила експозицията на фонда, 
било то чрез вземане на заеми в брой 
или в ценни книжа, чрез ангажиране в 
деривативни позиции, или по какъвто и 
да било друг начин.

Or. fr

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителите на ЕФСП предлагат 
управляваните дялове и акциите на 
ЕФСП изключително на инвеститори, 
които се считат за професионални 
клиенти съгласно раздел I от 
приложение II към Директива 
2004/39/ЕО, или могат, при отправено 
искане, да бъдат третирани като 
професионални клиенти в съответствие 
с раздел II от приложение II към 
Директива 2004/39/ЕО, или на други 
инвеститори, когато:

Управителите на ЕФСП предлагат 
управляваните дялове и акциите на 
ЕФСП изключително на инвеститори, 
които се считат за професионални 
клиенти съгласно раздел I от 
приложение II към Директива 
2004/39/ЕО, или могат, при отправено 
искане, да бъдат третирани като 
професионални клиенти в съответствие 
с раздел II от приложение II към 
Директива 2004/39/ЕО, или на други 
инвеститори, когато са изпълнени 
всички останали условия:

Or. fr

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прилагат подходящи политики и 
процедури за предотвратяване на 
злоупотреби, за които може да има 
разумни очаквания, че ще засегнат
интересите на инвеститорите и на 
предприятията с квалифицирани 
портфейли;

б) прилагат подходящи политики и 
процедури за предотвратяване на 
злоупотреби, които биха засегнали
интересите на инвеститорите и на 
предприятията с квалифицирани 
портфейли, в това число именно 
правила, отнасящи се за личните 
сделки на неговите служители или 
участието или управлението на 
инвестициите с цел инвестиране за 
собствена сметка и за гарантиране 
най-малко, че за всяка сделка, 
засягаща ЕФСП, може да бъде 
възстановен произхода, засегнатите 
страни, естеството, както и 
момента и мястото на нейното 
извършване и че активите на ЕФСП, 
управлявани от управителя, са 
вложени в съответствие с 
регламента на или учредителните му 
документи и действащите правни 
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разпоредби;

Or. fr

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По всяко време управителите на ЕФСП 
разполагат с достатъчно собствени 
средства и използват подходящи 
човешки и технически ресурси, които са 
необходими за правилното управление 
на ЕФСП.

По всяко време управителите на ЕФСП 
разполагат с достатъчно собствени 
средства и поне равностойни на една 
четвърт от общите им разходи за 
предходната година.

Компетентните органи могат да 
коригират това изискване в случай на 
съществена промяна в дейността на 
ЕФСП в сравнение с предходната 
година.
В случаите, когато ЕФСП е 
осъществявал дейност по-малко от 
година, включително и в деня, в който 
е започнал дейността си, изискването 
за собствените средства е да бъдат 
равни нае една четвърт от сумата на 
общите разходи, предвидени в бизнес 
плана, освен ако компетентните 
органи не изискват корекция на този 
план.
Управителите на ЕФСП използват 
подходящи човешки и технически 
ресурси, които са необходими за 
правилното управление на ЕФСП.

Or. fr

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) положителното социално 
въздействие, към което е насочена 
инвестиционната политика на ЕФСП, 
включително, когато е уместно, 
разумни прогнози за резултатите, както 
и информация за постигнатите 
резултати в тази област;

в) положителното социално 
въздействие, към което е насочена 
инвестиционната политика на ЕФСП, в 
рамките на възможното 
благодарение на показатели за 
резултатите, които са обективно 
измерими и включват, когато е 
уместно, разумни прогнози за 
резултатите, както и информация за 
постигнатите резултати в тази област;

Or. fr

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) описание на начина за изчисляване на 
възнаграждението на управителя на 
ЕФСП;

i) описание на начина за изчисляване на 
възнаграждението на управителя на 
ЕФСП и на неговите инвеститори;

Or. fr

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 а
1. Управителят осигурява 
определянето на един депозитар за 
всеки управляван от тях ЕФСП в 
съответствие с настоящия член.
2. Депозитарят е образувание, 
съответстващо на една от 
категориите, посочени в член 21, 
параграф 3 от Директива 2011/61/ЕС.
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3. Депозитарят упражнява функции 
на притежател на ценни книжа и на 
контрольор на действията на 
управляващото дружество.

Or. fr

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да предлага съществуващ ЕФСП в 
държава-членка, която не е посочена 
в списъка в член 14, параграф 1, точка 
г).

б) да предлага съществуващ ЕФСП,
чиито характеристики, посочени в 
член 14, параграф 1, са били изменени.

Or. fr

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 16 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. ЕОЦКП представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение до [въведете дата].

4. ЕОЦКП представя на Комисията тези 
проекти на технически стандарти за 
изпълнение до шест месеца след 
датата на влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Техническо изменение: датата трябва да бъде уточнена.

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП поддържа централна база 
данни, достъпна за обществеността през 
интернет, в която се съдържат списъци с 
всички управители на ЕФСП, 
регистрирани в Съюза в съответствие с 
настоящия регламент.

1. ЕОЦКП поддържа централна база 
данни, достъпна за обществеността през 
интернет, в която се съдържат списъци с 
всички управители на ЕФСП, 
регистрирани в Съюза в съответствие с 
настоящия регламент. 

2.  ЕОЦКП и компетентните органи 
на държавите членки организират 
информационни кампании относно 
наличието на ЕФСП, насочени към 
инвеститорите, управителите на 
инвестиционните фондове и на 
предприятията.

Or. fr

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи и ЕОЦКП си 
сътрудничат, когато това е 
необходимо за целите на изпълнението 
на съответните им задължения по
настоящия регламент.

1. Компетентните органи си 
сътрудничат с ЕОЦКП за целите на 
настоящия регламент в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Or. fr

Обосновка

Техническо изменение: важно е да се направи позоваване на Регламент №1095/2010 за 
създаване на ЕОЦКП. 

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 22 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Те обменят цялата информация и 
документация, необходима за 
установяване и премахване на 
нарушения на настоящия регламент.

2. Компетентните органи незабавно 
предоставят на ЕОЦКП цялата 
необходима информация за 
изпълнение на задълженията му, в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
1095/2010. в частност ЕОЦКП и 
компетентните органи обменят 
цялата информация и документация, 
необходима за установяване и 
премахване на нарушения на настоящия 
регламент.

Or. fr

Обосновка

Техническо изменение, което възпроизвежда обичайните разпоредби, отнасящи се за 
ЕОЦКП. 

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) практическото приложение на 
критериите за идентифициране на 
предприятията с квалифициран 
портфейл и неговото въздействие върху 
развитието на социалните предприятия 
в Съюза;

в) практическото приложение на 
критериите за идентифициране на 
предприятията с квалифициран 
портфейл и неговото въздействие върху 
развитието на социалните предприятия 
в Съюза и възможността за създаване 
на знака „социално предприятие”на 
европейско равнище;

Or. fr

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква в а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) преброяване, извършено от 
ЕОЦКП и анализ на прилаганите от 
управителите на ЕФСП процедури, за 
да се измерят положителното 
въздействие, оказано от 
предприятията с квалифициран 
портфейл, споменати в член 9;

Or. fr

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обхвата на настоящия регламент, 
включително прага от 500 
милиона EUR.

г) обхвата на настоящия регламент, 
включително възможността прагът, 
определен в член 2, параграф 1, да бъде 
променен и предоставянето на 
възможност на средствата, 
надхвърлящи този праг, да използват 
знака ЕФСП; 

Or. fr

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) възможността предлагането на 
пазара на ЕФСП да бъде разширена, 
така че да обхване инвеститорите, 
които не се считат за професионални 
клиенти по смисъла на член 6 и които 
биха желали да инвестират по-малко 
от 100 000 евро, както и 
допълнителни мерки за защита на 
тези инвеститори, когато прибягват 
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до подобно разширяване; 

Or. fr

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) възможността за добавяне на 
европейски данъчен инструмент към 
настоящия регламент, с което се 
цели насърчаване на социалното 
предприемачество.

Or. fr

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 25 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 а
До една година след влизането в сила 
на настоящия регламент ЕОЦКП 
извършва оценка на нуждите от 
персонал и ресурси, свързани с 
изпълнението на неговите 
правомощия и задължения в 
съответствие с настоящия 
регламент, и представя доклад пред 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията.

Or. fr

Обосновка

Техническо изменение, позволяващо на ЕОЦКП, при необходимост, да адаптира 
своите средства към новите си отговорности.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Социалните предприятия са предприятия, чийто основен предмет не се състои в 
реализирането на печалба, а в генериране на положително социално въздействие като 
интеграцията на уязвимите или маргинализираните лица. На тези предприятия е 
възложена истинска социална мисия и в наши дни те са финансирани основно чрез 
субсидии. Това не им позволява спокойно да се стремят към устойчив растеж, който да 
бъде носител на иновации, по-специално в този период на силно бюджетно 
ограничение. 

В качеството на предприятия те имат нужда от други източници на финансиране, които 
да ги подпомогнат при изпълняването на мисията им и да доведат по този начин до по-
силна социална пазарна икономика. Това е предметът на настоящото предложение за 
регламент, с което се цели създаването на европейски паспорт за „европейския фонд за 
социално предприемачество“ (ЕФСП). 

Социалното предприемачество представлява вече според данните, докладвани от 
Комисията, 10% от европейските предприятия, или иначе казано 11 милиона платени 
служители. Пазарът на социалните инвестиции, който е вече активен в някои от 
държавите, търпи сериозен растеж. Но все пак продължава да бъде фрагментиран. 

Със създаването на знака ЕФСП, към който да има единни изисквания за управителите 
на средствата, които желаят да го използват, настоящият регламент цели да подпомогне 
от една страна инвеститорите, които желаят да изберат социалните инвестиции, а от 
друга социалните предприятия, които имат нужда от допълнителни източници на 
финансиране. 

Следователно приветствам политическата воля на Комисията и доста приемливия 
баланс на текста, предложен от нея. Не пожелах да внасям промени по същество, а по-
скоро да го поясня и да засиля неговото значение. 

Става въпрос за първи етап, който трябва да се впише в рамките на европейска 
стратегия за подпомагане на социалното предприемачество. Настоящият регламент не 
цели поставянето под въпрос на вече прилаганите инструменти в държавите членки, а 
да ги допълни с цел подобряване на европейския пазар на социалните инвестиции. 
Създаденият по този начин знак ЕФСП трябва да представлява привлекателен 
инструмент, които също да вдъхва сигурност на инвеститорите. Този е приоритетът, 
който аз съм си поставила и който ме ръководеше при изготвянето на моя доклад. 

Комуникация

За да се гарантира успехът на този инструмент ми се струва необходимо при влизането 
в сила на настоящия регламент да се осигури обширна комуникация с инвеститорите, 
управителите на средствата и предприятията, които се очаква да извлекат ползи от 
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това. Тази роля ще трябва да бъде поета от ЕОЦКП и от компетентните органи на 
държавите членки. 

Сигурност 

Изглежда съществува необходимост от засилване на сигурността и прозрачността 
посредством засилване на изискванията: 

- компетентните органи на държавите членки следва да предоставят одобрение на 
управителя на средствата, а не обикновена регистрация, която не позволява на тези 
органи да се уверят в спазването от страна на управителя на условията, предвидени от 
настоящия регламент;

- трябва да бъде определен депозитар за всеки ЕФСП, за да се гарантира постоянното 
локализиране на активите;

- прозрачността на сделките трябва да бъде засилена, като всяка една сделка, свързана с 
ЕФСП трябва да може да бъде възстановена;

- сведенията, предоставени на инвеститорите и на компетентните органи на държавите 
членки трябва да бъдат достатъчно ясни и пълни. 

Свързаност с останалите регулаторни инструменти 

редица текстове за регулиране на финансовите пазари бяха публикувани през 
последните години. Настоящият текст трябва де се впише гладко в това цяло. Това е и 
причината, поради която аз вече съм внесла редица изменения, целящи гарантирането 
на добра свързаност по-специално с Директивата относно лицата, управляващи 
фондове за алтернативни инвестиции и регламента относно ЕОЦКП, за да се гарантира 
максимална правна сигурност. 

Собствени средства

Все така в духа на правната сигурност пожелах да внеса някои разяснения във връзка с 
предложението на Комисията що се отнася до изискването по отношение на 
собствените средства. 

Предприятия, отговарящи на условията 

Настоящият регламент цели улесняване на финансирането на социалните предприятия. 
Следователно определянето на това кои предприятия отговарят на условията е от 
съществено значение. 
Първо се налага да уточним ясно, че този инструмент цели улесняването на 
финансирането на социалните предприятия, чието седалище е установено в Съюза.
На второ място праговете, предложени от Комисията, съответстващи на определението 
за МСП, де факто отстраняват предприятията, които обаче има много ясна социална 
цел, като организациите за социално настаняване. Следователно считам, че следва да 
бъде придадена гъвкавост на текста, за да се избегне подобен прагов ефект, който е 
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вреден за самото предназначение на този инструмент. 

Инструменти, отговарящи на условията 

Желанието ми е да гарантирам максимално набора от инструменти, които отговарят на 
условията, отново с оглед улесняване на финансирането на социалните предприятия и 
адаптиране към актуалните практики в държавите членки. 

Преразглеждане 

Изготвих този доклад, за да може създаденият по този начин знак ЕФСП да бъде 
незабавно приложим, привлекателен за инвеститорите и полезен за социалните 
предприятия. Тъй като става въпрос за нов инструмент считам, че е необходимо да се 
предвиди неговото изчерпателно преразглеждане след четири години. 

Това преразглеждане следва да включва по-специално: 

- анализ на възможността и на начините на създаване на знак "социално предприятие” 
на европейско равнище;

- анализ на методите, които биха могли да се приложат за надеждното и прозрачно 
измерване на положителното социално въздействие, произведено от социалните 
предприятия;

- анализ на възможността за разширяване на приложното поле на настоящия регламент, 
така че да обхване по-значителни средства, както и непрофесионалните инвеститори;  

- анализ на възможността за добавяне на европейски данъчен инструмент към 
настоящия регламент, с което се цели насърчаване на социалното предприемачество. 

Освен за регулиране на финансовите пазари, което е крайно необходимо, настоящият 
регламент предоставя на социалните предприятия средство за финансиране, което се 
надявам да се окаже ползотворно. ЕФСП, който представлява истински европейски 
паспорт, представлява първият инвестиционен инструмент, който не се основава на 
печалбата, нито пък на спекулацията, а на волята за напредък за нашето общество, без 
да се отстъпва встрани от предприемаческия дух. Настоящият регламент се вписва по 
този начин изцяло в стратегията Европа2020, предприета от ЕС, което е постигането на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  


