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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního 
podnikání
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0862),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0489/2011),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne [xxx]1,)

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní 
záležitosti (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Toto nařízení je součástí iniciativy 
pro sociální podnikání, již Komise 
představila ve svém sdělení ze dne 
25. října 2011 nazvaném „Iniciativa pro 
sociální podnikání. Vytvářet příznivé 
prostředí pro podporu sociálních podniků 
v rámci sociálního hospodářství 
a sociálních inovací“1.

                                               
1 Úř. věst. C 0 0.0.0000, s. 0./ Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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___________
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Cílem nařízení není oslabit stávající 
vnitrostátní opatření umožňující 
investovat do sociálního podnikání, nýbrž 
je doplnit na úrovni Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Vzhledem ke specifickým potřebám 
financování sociálních podniků je nezbytné 
jasně stanovit typy nástrojů, které by fondy 
EFSP měly pro toto financování používat. 
Toto nařízení by tudíž mělo stanovit 
jednotná pravidla týkající se způsobilých 
nástrojů, které mohou fondy EFSP 
používat pro investování a které zahrnují 
kapitálové nástroje, dluhové nástroje, 
investice do jiných fondů EFSP 
a krátkodobé a střednědobé úvěry.

(9) Vzhledem ke specifickým potřebám 
financování sociálních podniků je nezbytné 
jasně stanovit typy nástrojů, které by fondy 
EFSP měly pro toto financování používat. 
Toto nařízení by tudíž mělo stanovit 
jednotná pravidla týkající se způsobilých 
nástrojů, které mohou fondy EFSP 
používat pro investování a které zahrnují 
kapitálové nástroje, dluhové nástroje 
včetně dlužních úpisů a spořitelních 
certifikátů, investice do jiných fondů EFSP 
a krátkodobé a střednědobé úvěry.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pro zajištění účinného dohledu nad 
plněním jednotných požadavků uvedených 
v tomto nařízení by měl na to, zda správci 
fondů EFSP dodržují jednotné požadavky 
stanovené v tomto nařízení, dohlížet 
příslušný orgán domovského členského 
státu. Správce fondu EFSP, který chce svůj 
fond uvádět na trh pod označením 
„evropský fond sociálního podnikání“, by 
tudíž měl o svém záměru uvědomit 
příslušný orgán svého domovského 
členského státu. Jestliže byly poskytnuty 
všechny nezbytné informace a přijata 
vhodná opatření, aby byly splněny 
požadavky tohoto nařízení, příslušný orgán 
by měl správce fondu zaregistrovat. Tato
registrace by měla být platná v celé Unii.

(21) Pro zajištění účinného dohledu nad 
plněním jednotných požadavků uvedených 
v tomto nařízení by měl na to, zda správci 
fondů EFSP dodržují jednotné požadavky 
stanovené v tomto nařízení, dohlížet 
příslušný orgán domovského členského 
státu. Správce fondu EFSP, který chce svůj 
fond uvádět na trh pod označením 
„evropský fond sociálního podnikání“, by 
tudíž měl o svém záměru uvědomit 
příslušný orgán svého domovského 
členského státu. Jestliže byly poskytnuty 
všechny nezbytné informace a přijata 
vhodná opatření, aby byly splněny 
požadavky tohoto nařízení, příslušný orgán 
by měl správce fondu schválit. Toto 
schválení by mělo být platné v celé Unii.
(Tato změna se týká celého legislativního 
textu; pokud bude přijata, bude muset být 
text upraven, s výjimkou ustanovení 
týkajících se směrnice 2011/61/EU.)

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh týkající se celého textu. Pojmy „zaregistrovat“ a „registrace“ se v celém 
textu (s výjimkou ustanovení týkajících se směrnice 2011/61/EU) nahrazují výrazy „schválit“ 
a „schválení“.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Orgán ESMA a příslušné orgány 
členských států by měly pořádat 
informační kampaně o existenci EFSP 
zaměřené na investory, správce 
investičních fondů a podniky.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Komise by měla být zmocněna 
k přijetí prováděcích technických norem 
prostřednictvím prováděcích aktů 
v souladu s článkem 291 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a v souladu 
s článkem 15 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze 
dne 24. listopadu 2010 o zřízení 
Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně 
rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení 
rozhodnutí Komise 2009/77/ES. ESMA by 
měl být pověřen vypracováním návrhu 
prováděcích technických norem týkajících 
se formátu a metody postupu oznamování 
uvedeného v článku 16.

(netýká se českého znění)

Or. fr

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Za účelem upřesnění požadavků 
stanovených v tomto nařízení by měla být 
Komise v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie zmocněna 
přijímat akty, pokud jde o upřesnění metod 
pro výpočet a sledování hranice investic 
uvedené v tomto nařízení, upřesnění 
podrobností týkajících se určení podniků 
v kvalifikovaném portfoliu, střetů zájmů, 
kterých se správci fondů EFSP musejí 

(31) Za účelem upřesnění požadavků 
stanovených v tomto nařízení by měla být 
Komise v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie zmocněna 
přijímat akty, pokud jde o upřesnění metod 
pro výpočet a sledování hranice investic 
uvedené v tomto nařízení, typů zboží 
a služeb, které slouží k dosažení určitého 
sociálního cíle, a metod jejich vytváření 
a situací, v nichž mohou být zisky 
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vyvarovat, a kroků, které je třeba v tomto 
ohledu podniknout, podrobností 
o postupech měření sociálního dopadu, 
kterého mají podniky v kvalifikovaném 
portfoliu dosáhnout, a podrobností 
týkajících se stanovení požadavků 
transparentnosti. Je zvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Tato práce by měla také zohlednit
samoregulační iniciativy a kodexy chování.

vypláceny vlastníkům a investorům, střetů 
zájmů, kterých se správci fondů EFSP 
musejí vyvarovat, a kroků, které je třeba 
v tomto ohledu podniknout, podrobností 
o postupech měření sociálního dopadu, 
kterého mají podniky v kvalifikovaném 
portfoliu dosáhnout, a obsahu informací 
poskytovaných investorům a způsobu 
jejich poskytování. Je zvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, přičemž se zohlední samoregulační 
iniciativy a kodexy chování. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
příslušné dokumenty byly včas a vhodným 
způsobem předávány současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. fr

Odůvodnění

Technická změna s cílem uvést text v soulad s běžnými ustanoveními o aktech v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a řádné 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Technická změna. Ustanovení jsou obsažena v předchozím bodě odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Toto nařízení nemá sbližovat 
ustanovení členských států v daňové 
oblasti, která mají za cíl podporovat 
sociální podnikání. Tato ustanovení musí 
být v souladu s právem Unie, zejména se 
zásadou nediskriminace. Nejpozději při 
přezkumu tohoto nařízení Komise 
posoudí, zda je možné doplnit toto 
nařízení o evropskou daňovou úpravu 
podporující sociální podnikání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „evropským fondem sociálního 
podnikání“ se rozumí subjekt kolektivního 
investování, který investuje alespoň 70 % 
celkových kapitálových vkladů
a nesplaceného upsaného kapitálu
do aktiv, která představují kvalifikované 
investice;

a) „evropským fondem sociálního 
podnikání“ se rozumí subjekt kolektivního 
investování, který investuje alespoň 70 % 
celkových kapitálových vkladů do aktiv, 
která představují kvalifikované investice;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) sekuritizované a nesekuritizované 
dluhové nástroje vydané kvalifikovaným 
podnikem v portfoliu;

ii) sekuritizované a nesekuritizované 
dluhové nástroje vydané kvalifikovaným 
podnikem v portfoliu, včetně dlužních 
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úpisů a spořitelních certifikátů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „kvalifikovaným podnikem v portfoliu“ 
se rozumí podnik, který v době investice 
EFSP nebyl kotován na regulovaném trhu 
definovaném v čl. 4 odst. 1 bodě 14 
směrnice 2004/39/ES, jehož roční obrat 
není vyšší než 50 milionů EUR nebo jehož 
roční rozvaha nepřesahuje 43 milionů 
EUR, který není sám subjektem 
kolektivního investování a který:

d) „kvalifikovaným podnikem v portfoliu“ 
se rozumí podnik se sídlem v Unii, který 
v době investice EFSP nebyl kotován na 
regulovaném trhu definovaném v čl. 4 odst. 
1 bodě 14 směrnice 2004/39/ES, který není 
sám subjektem kolektivního investování 
a který:

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod i – odrážka 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podnik používá metodu výroby zboží či 
poskytování služeb, která zahrnuje 
podnikem vytyčený sociální cíl;

– podnik používá metodu výroby zboží či 
poskytování služeb, která zahrnuje 
podnikem vytyčený sociální cíl nebo cíle;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) používá zisky k dosažení svého
stěžejního cíle místo rozdělování zisků 

ii) používá zisky přednostně k dosažení 
svého sociálního cíle nebo cílů místo 
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a zavedl předem definované postupy 
a pravidla pro situaci, kdy by zisky byly 
rozdělovány akcionářům a vlastníkům;

rozdělování zisků a zavedl předem 
definované postupy a pravidla pro případy, 
v nichž je výjimečně možné takto rozdělit 
zisky akcionářům a vlastníkům. Tato 
pravidla zejména stanovují, že rozdělení 
zisků nenaruší sociální cíl nebo cíle.

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „správcem EFSP“ se rozumí právnická 
osoba, jejímž předmětem podnikatelské 
činnosti je správa jednoho nebo více EFSP;

h) „správcem EFSP“ se rozumí právnická 
osoba, jejímž předmětem podnikatelské 
činnosti je správa jednoho nebo více EFSP;
Umožňuje-li právní forma EFSP 
samosprávu a rozhodne-li se řídící orgán 
EFSP nejmenovat externího správce, 
může EFSP zajišťovat svou správu sám, 
a je tedy jako správce schválen.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správci EFSP zajistí, aby při získávání 
jiných aktiv než kvalifikačních investic 
nebylo pro účely získání těchto aktiv 
použito více než 30 % celkových 
kapitálových vkladů a nesplaceného 
upsaného kapitálu. Krátkodobé držení 
hotovosti a peněžních ekvivalentů se pro 
účely výpočtu této hraniční hodnoty 
nezohledňuje.

1. Správci EFSP zajistí, aby při získávání 
jiných aktiv než kvalifikačních investic 
nebylo pro účely získání těchto aktiv 
použito více než 30 % celkových 
kapitálových vkladů. Krátkodobé držení 
hotovosti a peněžních ekvivalentů se pro 
účely výpočtu této hraniční hodnoty 
nezohledňuje.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správci EFSP nesmí na úrovni EFSP
poskytovat půjčky, vydávat dluhové 
obligace, poskytovat záruky ani používat 
metody, které vedou ke zvýšení expozice 
fondu vůči riziku, ať už se jedná o půjčku 
hotovosti nebo cenných papírů, účast na 
derivátových pozicích nebo jiný způsob.

2. Správci EFSP nesmí poskytovat půjčky, 
vydávat dluhové obligace ani používat 
metody, které vedou ke zvýšení expozice 
fondu vůči riziku, ať už se jedná o půjčku 
hotovosti nebo cenných papírů, účast na 
derivátových pozicích nebo jiný způsob.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správci EFSP nabízejí podílové jednotky 
a akcie EFSP investorům, kteří jsou 
považováni za profesionální klienty 
v souladu s oddílem I přílohy II směrnice 
2004/39/ES, nebo s nimi může být na 
požádání jako s profesionálními klienti 
zacházeno ve smyslu oddílu II přílohy II 
směrnice 2004/39/ES, nebo jiným 
investorům, pokud:

Správci EFSP nabízejí podílové jednotky 
a akcie EFSP investorům, kteří jsou 
považováni za profesionální klienty 
v souladu s oddílem I přílohy II směrnice 
2004/39/ES, nebo s nimi může být na 
požádání jako s profesionálními klienti 
zacházeno ve smyslu oddílu II přílohy II 
směrnice 2004/39/ES, nebo jiným 
investorům, pokud jsou splněny všechny 
tyto podmínky:

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uplatňují vhodné zásady a postupy b) uplatňují vhodné zásady a postupy 
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s cílem zabránit nekalým praktikám,
u nichž lze očekávat, že poškodí zájmy 
investorů a kvalifikovaných podniků 
v portfoliu;

s cílem zabránit nekalým praktikám, které 
by mohly poškozovat zájmy investorů 
a kvalifikovaných podniků v portfoliu, 
zejména včetně pravidel týkajících se 
osobních transakcí zaměstnanců nebo 
jejich účasti či správy investic s cílem 
investovat na vlastní účet, přičemž je 
zaručeno přinejmenším to, aby u každé 
transakce týkající se EFSP bylo možné 
vysledovat její původ, zúčastněné strany, 
povahu a čas a místo jejího provedení 
a aby aktiva EFSP spravovaná jeho 
správcem byla investována v souladu 
s vnitřními předpisy EFSP, s jeho 
stanovami a platnými právními předpisy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správci EFSP vždy mají dostatečný kapitál 
a využívají odpovídající a vhodné lidské 
a technické zdroje, které jsou nezbytné 
k zajištění řádné správy EFSP.

Správci EFSP vždy mají dostatečný 
kapitál, který odpovídá přinejmenším 
čtvrtině jejich fixních režijních nákladů za 
předchozí rok.

Příslušné orgány mohou tento požadavek 
upravit v případě významné změny 
v činnosti EFSP ve srovnání s předchozím 
rokem.
EFSP, který vykonává svou činnost méně 
než jeden rok, včetně dne zahájení své 
činnosti, musí splňovat kapitálový 
požadavek ve výši jedné čtvrtiny fixních 
režijních nákladů stanovených v plánu 
jeho činnosti, pokud příslušné orgány 
nevyžadují úpravu tohoto plánu.
Správci EFSP využívají odpovídající 
a vhodné lidské a technické zdroje, které 
jsou nezbytné k zajištění řádné správy 
EFSP.



PR\893736CS.doc 15/23 PE483.704v01-00

CS

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pozitivní sociální dopad, kterého má být 
dosaženo prostřednictvím investiční 
politiky EFSP, včetně případné spolehlivé 
prognózy takových výsledků a informací 
o dosavadních výsledcích v této oblasti;

c) pozitivní sociální dopad, kterého má být 
dosaženo prostřednictvím investiční 
politiky EFSP, pokud možno za pomoci 
objektivně měřitelných ukazatelů 
výkonnosti, včetně případné spolehlivé 
prognózy takových výsledků a informací 
o dosavadních výsledcích v této oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) popis toho, jak je stanovena odměna 
správce EFSP;

i) popis toho, jak je stanovena odměna 
správce EFSP a jeho investorů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
1. Správce zajistí, aby byl pro EFSP, který 
spravuje, jmenován jeden depozitář 
v souladu s tímto článkem.

2. Depozitářem může být subjekt spadající 
do jedné z kategorií uvedených v čl. 21 
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odst. 3 směrnice 2011/61/EU.
3. Depozitář je držitelem cenných papírů 
a kontroluje činnost správce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nabízet stávající EFSP v členském státě, 
který není uveden na seznamu podle čl. 14 
odst. 1 písm. d).

b) nabízet EFSP, u nějž se změnily údaje 
poskytované podle čl. 14 odst. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
předloží Komisi tyto návrhy prováděcích 
technických norem do [vložte datum].

4. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
předloží Komisi tyto návrhy prováděcích 
technických norem šest měsíců po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. fr

Odůvodnění

Technická změna: je třeba uvést datum.

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
vede centrální databázi, která je veřejně 

1. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
vede centrální databázi, která je veřejně 
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přístupná na internetu a která obsahuje 
seznam všech správců registrovaných 
v Unii v souladu s tímto nařízením.

přístupná na internetu a která obsahuje 
seznam všech správců registrovaných 
v Unii v souladu s tímto nařízením. 

2. Orgán ESMA a příslušné orgány 
členských států pořádají informační 
kampaně o existenci EFSP zaměřené na 
investory, správce investičních fondů 
a podniky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány a Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy navzájem 
spolupracují, kdykoli je to nutné 
k provádění jejich úkolů podle tohoto 
nařízení.

1. Příslušné orgány pro účely tohoto 
nařízení spolupracují s orgánem ESMA 
v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010. 

Or. fr

Odůvodnění

Technická změna: je třeba odkazovat na nařízení č. 1095/2010 o zřízení ESMA.

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vyměňují si veškeré informace 
a dokumentaci potřebnou k rozpoznání 
a nápravě nedostatků, které představují 
porušení tohoto nařízení.

2. Příslušné orgány neprodleně poskytnou 
ESMA veškeré informace nezbytné 
k tomu, aby mohl tento orgán plnit úkoly 
stanovené nařízením (EU) č. 1095/2010. 
ESMA a příslušné orgány si zejména
vyměňují veškeré informace 
a dokumentaci potřebnou k rozpoznání 
a nápravě nedostatků, které představují 
porušení tohoto nařízení.
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Or. fr

Odůvodnění

Technická změna, která vkládá do textu běžné formulace týkající se ESMA.

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) praktického použití kritérií pro určení 
kvalifikovaných podniků v portfoliu 
a příslušného dopadu na rozvoj sociálních 
podniků v Unii;

c) praktického použití kritérií pro určení 
kvalifikovaných podniků v portfoliu, 
příslušného dopadu na rozvoj sociálních 
podniků v Unii a toho, zda je vhodné 
vytvořit označení „sociální podnik“ na 
úrovni EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) hodnocení postupů zavedených 
správci ESFP, které provede ESMA, 
a analýzy těchto postupů za účelem 
měření pozitivních sociálních dopadů 
těchto podniků v kvalifikovaném portfoliu 
v souladu s článkem 9; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) oblasti působnosti tohoto nařízení, d) oblasti působnosti tohoto nařízení, 
včetně možnosti změny hraniční hodnoty
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včetně hraniční hodnoty 500 milionů EUR. stanovené v čl. 2 odst. 1 a možnosti povolit 
fondům, které tuto hodnotu překračují, 
aby používaly označení EFSP;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) možnosti, aby byl EFSP nabízen 
i investorům, kteří nejsou považováni za 
profesionální klienty ve smyslu článku 6 
a kteří si přejí investovat méně než 
100 000 EUR, včetně dodatečných 
opatření na ochranu těchto investorů, 
která budou v této souvislosti přijata;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) toho, zda je vhodné doplnit toto 
nařízení o evropskou daňovou úpravu 
podporující sociální podnikání. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25a
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Nejpozději jeden rok po vstupu tohoto 
nařízení v platnost posoudí ESMA své 
personální a finanční potřeby s ohledem 
na pravomoci a úkoly nově stanovené 
tímto nařízením a předloží Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi zprávu.

Or. fr

Odůvodnění

Technická změna umožňující ESMA, aby v případě potřeba přizpůsobil své prostředky novým 
úkolům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Sociální podniky jsou podniky, jejichž hlavním cílem není dosahovat zisku, ale vytvářet 
pozitivní sociální dopad, kterým může být například integrace ohrožených osob nebo lidí na 
okraji společnosti. Tyto podniky mají tedy důležité společenské poslání. V dnešní době jsou 
financovány hlavně prostřednictvím dotací, tocož  jim však neumožňuje plánovat dlouhodobý 
růst a inovovat, což platí zvláště v dnešní době rozsáhlých rozpočtových omezení. 

Jakožto soukromé podniky potřebují i jiné zdroje financování, které by jim pomohly 
naplňovat jejich poslání a vytvářet tak silnější sociální ekonomiku. To je cílem tohoto návrhu 
nařízení, kterým má být vytvořen evropský pas pro „evropské fondy sociálního podnikání“ 
(EFSP). 

Podle údajů Komise představují dnes sociální podniky 10 % evropských podniků, tj. celkem 
11 milionů zaměstnanců. Trh sociálních investic, který již existuje v některých státech, rychle 
roste, avšak je velmi roztříštěný. 

Toto nařízení zavádí označení EFSP pro správce fondů, kteří – pokud se rozhodnou toto 
označení používat – budou muset splňovat určité jednotně stanovené podmínky. Cílem je 
pomoci jak investorům, kteří chtějí provádět sociální investice, tak i sociálním podnikům, 
které potřebují další zdroje financování. 

Vítám proto, že Komise nalezla potřebnou politickou vůli a vytvořila tento velmi vyvážený 
návrh. Nemám v úmyslu v něm provádět hlubší změny, spíše jej vyjasnit a posílit. 

Jedná se o první etapu, která by měla být součástí první evropské strategie na podporu 
sociálního podnikání. Toto nařízení se nesnaží konkurovat nástrojům, které se již dnes 
používají v členských státech, spíše by je mělo doplnit s cílem zdokonalit evropský trh 
sociálních investic. Nově vytvořené označení EFSP by se mělo stát nástrojem, který bude pro 
investory atraktivní a zároveň jim poskytne patřičnou jistotu. To je priorita, kterou jsem si 
stanovila a kterou jsem se řídila při přípravě své zprávy. 

Komunikace

Domnívám se, že má-li být tento nástroj úspěšný, musí v době jeho vstupu v platnost 
proběhnout rozsáhlá informační kampaň zacílená na investory, správce fondů a podniky, kteří 
by z nařízení mohli mít prospěch. Tento úkol přísluší ESMA a příslušným orgánům členských 
států. 

Zajištění 

Považuji za nezbytné zpřísnit některé požadavky, aby se posílilo zajištění a zvýšila 
transparentnost:  
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– příslušné orgány členských států by měly správce schvalovat, nikoli je pouze registrovat. 
Pouhou registrací nelze zajistit, aby správci dodržovali podmínky stanovené tímto nařízením;

– pro každý EFSP by měl být stanoven depozitář, aby byla neustále zajištěna lokalizace aktiv;

– je třeba zvýšit transparentnost transakcí; každou transakci týkající se EFSP by mělo být 
možné rekonstruovat; 

– informace předávané investorům a příslušným orgánům členských států by měly být 
dostatečně jasné a úplné. 

Vztah k jiným regulačním nástrojům 

V posledních letech byla vydána řada předpisů regulujících finanční trhy a projednávaný 
návrh musí tedy do tohoto rámce harmonicky zapadnout. Proto jsem předložila několik 
pozměňovacích návrhů, které by měly zajistit vazbu na jiné nástroje, zejména na směrnici 
o správcích AIF a nařízení o ESMA, a tím zajistit maximální právní jistotu. 

Kapitál

Právní jistota byla i motivací dalšího mého návrhu: snažila jsem se vyjasnit návrh Komise, 
pokud jde o kapitálové požadavky. 

Způsobilé podniky 

Cílem nařízení je usnadnit financování sociálních podniků. Proto má zásadní význam, jak 
budou definovány podniky, které se budou moci o financování ucházet. 
Nejprve je třeba jasně uvést, že tento nástroj si klade za cíl usnadnit financování sociálních 
podniků, které mají sídlo v Unii.
Za druhé, mezní hodnoty navržené Komisí, které odpovídají definici malých a středních 
podniků, de facto vylučují řadu podniků, které však mohou mít jednoznačně sociální cíl, jako 
jsou například organizace zajišťující sociální bydlení. Text je proto třeba zmírnit, aby mezní 
hodnoty neměly účinek, který by byl v rozporu se samotným cílem nařízení. 

Způsobilé nástroje 

Snažila jsem se maximálně rozšířit spektrum způsobilých nástrojů, a to opět s cílem usnadnit 
financování sociálních podniků a přizpůsobit se současné praxi v členských státech. 

Přezkum 

Při přípravě zprávy jsem usilovala o to, aby označení EFSP, které se tímto nařízením vytváří, 
bylo možné používat ihned, aby bylo atraktivní pro investory a aby mělo praktický užitek pro 
sociální podniky. Protože se jedná o nový nástroj, považuji za nutné stanovit po čtyřech letech 
rozsáhlý přezkum. 

Při tomto přezkumu je třeba provést zejména: 
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– analýzu, zda a za jakých podmínek by bylo možné vytvořit označení „sociální podnik“ na 
evropské úrovni;

– analýzu metod, které by umožnily spolehlivě a transparentně měřit pozitivní sociální dopady 
činnosti sociálních podniků;

– analýzu, zda by bylo možné rozšířit oblast působnosti tohoto nařízení i na větší fondy a na 
jiné než profesionální investory; 

– analýzu, zda je vhodné doplnit toto nařízení o evropskou daňovou úpravu podporující 
sociální podnikání.  

Nad rámec tolik potřebné regulace finančních trhů poskytne toto nařízení sociálním podnikům 
nástroj financování, který, jak doufám, přinese pozitivní výsledky. EFSP, skutečný „evropský 
pas“, bude prvním investičním nástrojem, který nebude založen na zisku, natožpak 
spekulacích, nýbrž na vůli a ochotě rozvíjet naši společnost, aniž bychom se vzdávali 
podnikatelských principů. Nařízení tedy plně zapadá do strategie EU 2020, jejímž cílem je 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. 


