
PR\893736DA.doc PE483.704v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Økonomi- og Valutaudvalget

2011/0418(COD)

27.2.2012

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske 
sociale iværksætterfonde
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Sophie Auconie



PE483.704v01-00 2/24 PR\893736DA.doc

DA

PR_COD_1amCom

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale 
iværksætterfonde
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0862),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0489/2011),

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af xxx1,

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget 
(A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Denne forordning er led i det initiativ 
for socialt iværksætteri, som 
Kommissionen fremlagde i sin meddelelse 
af 25. oktober 2011 "Initiativ for socialt 
iværksætteri. At skabe et gunstigt klima 
for sociale virksomheder som 
kerneelementer i den sociale økonomi og 

                                               
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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den sociale innovation"1.
___________
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Formålet med denne forordning er 
ikke at gribe ind i eksisterende nationale 
ordninger om investering i socialt 
iværksætteri, men at supplere disse 
ordninger på EU-plan.

Or. fr

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Da sociale virksomheder har særlige 
finansieringsbehov, er det nødvendigt at 
skabe klarhed om de typer instrumenter, en 
EuSEF bør anvende til finansieringen. 
Derfor bør denne forordning indeholde 
ensartede regler for instrumenter, som er 
egnede til EuSEF's investeringer; herunder 
kan nævnes egenkapitalinstrumenter, 
gældsinstrumenter, investeringer i andre 
EuSEF'er og kort- og mellemfristede lån.

(9) Da sociale virksomheder har særlige 
finansieringsbehov, er det nødvendigt at 
skabe klarhed om de typer instrumenter, en 
EuSEF bør anvende til finansieringen. 
Derfor bør denne forordning indeholde 
ensartede regler for instrumenter, som er 
egnede til EuSEF's investeringer; herunder 
kan nævnes egenkapitalinstrumenter, 
gældsinstrumenter, herunder veksler og 
indskudsbeviser, investeringer i andre 
EuSEF'er og kort- og mellemfristede lån.

Or. fr
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Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre effektiv overvågning af de 
ensartede krav i denne forordning bør 
hjemlandets kompetente myndighed føre 
tilsyn med, om EuSEF-forvalteren opfylder 
de ensartede krav i denne forordning. 
Derfor bør EuSEF-forvaltere, som ønsker 
at markedsføre fonde under betegnelsen 
"europæisk social iværksætterfond", 
underrette den kompetente myndighed i 
hjemlandet om, hvad de har til hensigt at 
gøre. Den kompetente myndighed bør 
registrere fondsforvalteren, hvis alle de 
nødvendige oplysninger er indgivet, og 
hvis der er truffet passende foranstaltninger 
med henblik på at opfylde kravene i denne 
forordning. Registreringen bør være gyldig 
i hele Unionen.

(21) For at sikre effektiv overvågning af de 
ensartede krav i denne forordning bør 
hjemlandets kompetente myndighed føre 
tilsyn med, om EuSEF-forvalteren opfylder 
de ensartede krav i denne forordning. 
Derfor bør EuSEF-forvaltere, som ønsker 
at markedsføre fonde under betegnelsen 
"europæisk social iværksætterfond", 
underrette den kompetente myndighed i 
hjemlandet om, hvad de har til hensigt at 
gøre. Den kompetente myndighed bør 
godkende fondsforvalteren, hvis alle de 
nødvendige oplysninger er indgivet, og 
hvis der er truffet passende foranstaltninger 
med henblik på at opfylde kravene i denne 
forordning. Godkendelsen bør være gyldig 
i hele Unionen.

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal der 
foretages tekniske rettelser i hele teksten, 
bortset fra de bestemmelser, der vedrører 
direktiv 2011/61/EU.)

Or. fr

Begrundelse

Horisontal ændring. Termerne "registrere" og "registrering" erstattes af "godkende" og 
"godkendelse" i samtlige bestemmelser i teksten bortset fra de bestemmelser, der vedrører 
direktiv 2011/61/EU.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) ESMA og de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne bør 
tilrettelægge oplysningskampagner om, at 
der findes europæiske sociale 
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iværksætterfonde; disse 
oplysningskampagner bør henvende sig til 
investorer, forvaltere af investeringsfonde 
og virksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kommissionen bør tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og i 
overensstemmelse med artikel 15 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om 
oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed), om ændring af 
afgørelse nr. 716/2009/EF og om 
ophævelse af Kommissionens afgørelse 
2009/77/EF. ESMA bør tillægges 
beføjelser til at udarbejde udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for det format og den metode, 
der skal anvendes i forbindelse med 
underretningsproceduren i artikel 16.

(30) Kommissionen bør tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder ved hjælp af
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og i 
overensstemmelse med artikel 15 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om 
oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed), om ændring af 
afgørelse nr. 716/2009/EF og om 
ophævelse af Kommissionens afgørelse 
2009/77/EF. ESMA bør tillægges 
beføjelser til at udarbejde udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for det format, der skal 
anvendes i forbindelse med 
underretningen i artikel 16.

Or. fr

Begrundelse

Teknisk ændring: oversættelsesfejl i den franske udgave og tilpasning til bestemmelserne om 
tekniske standarder.
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Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at præcisere kravene i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår 
fastlæggelse af metoderne til beregning og 
overvågning af den tærskelværdi, der er 
omhandlet i denne forordning, præcisering 
af kriterierne for afgrænsning af 
kvalificerede porteføljevirksomheder,
præcisering af de typer interessekonflikter, 
som EuSEF-forvaltere skal undgå, samt af 
de foranstaltninger, der skal træffes i den 
forbindelse, en nærmere beskrivelse af 
procedurerne til måling af de sociale 
resultater, som de kvalificerede 
porteføljevirksomheder skal opnå, samt 
nærmere oplysninger til præcisering af 
gennemsigtighedskravene. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. Der 
bør i denne forbindelse også tages højde 
for selvregulerende initiativer og 
adfærdskodekser.

(31) For at præcisere kravene i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår 
fastlæggelse af metoderne til beregning og 
overvågning af den tærskelværdi, der er 
omhandlet i denne forordning, de typer 
tjenester eller varer og de metoder til 
produktion af tjenester eller varer, som er 
i overensstemmelse med den sociale 
målsætning, og de tilfælde, hvor overskud 
kan udloddes til ejere og investorer, 
præcisering af de typer interessekonflikter, 
som EuSEF-forvaltere skal undgå, samt af 
de foranstaltninger, der skal træffes i den 
forbindelse, en nærmere beskrivelse af 
procedurerne til måling af de sociale 
resultater, som de kvalificerede 
porteføljevirksomheder skal opnå, samt 
indholdet af og reglerne for oplysningerne 
til investorer. Kommissionen bør navnlig 
gennemføre relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau og under hensyntagen til 
selvregulerende initiativer og 
adfærdskodekser. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af de 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. fr

Begrundelse

Teknisk ændring med henblik på at tilpasse teksten til de sædvanlige bestemmelser om 
delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Teknisk ændring. Bestemmelserne er indeholdt i den foregående betragtning.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Denne forordning omfatter ikke en 
tilnærmelse af de eksisterende 
skatteordninger i medlemsstaterne med 
henblik på at fremme socialt iværksætteri.   
Disse ordninger skal overholde EU-retten, 
navnlig princippet om 
ikkeforskelsbehandling. Senest i 
forbindelse med revisionen af denne 
forordning undersøger Kommissionen, 
om det er hensigtsmæssigt, at 
forordningen kommer til at omfatte en 
europæisk skatteordning med henblik på 
at fremme socialt iværksætteri.

Or. fr

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "europæisk social iværksætterfond" 
(EuSEF): en kollektiv 
investeringsvirksomhed, som investerer 
mindst 70 procent af sin samlede indbetalte 
kapital og ikke-indkaldte forpligtede 
kapital i aktiver, som er kvalificerede 
investeringer

a) "europæisk social iværksætterfond" 
(EuSEF): en kollektiv 
investeringsvirksomhed, som investerer 
mindst 70 procent af sin samlede indbetalte 
kapital i aktiver, som er kvalificerede 
investeringer

Or. fr

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) securitiserede og ikke-securitiserede 
gældsinstrumenter udstedt af en 
kvalificeret porteføljevirksomhed

ii) securitiserede og ikke-securitiserede 
gældsinstrumenter udstedt af en 
kvalificeret porteføljevirksomhed, 
herunder veksler og indskudsbeviser

Or. fr

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "kvalificeret porteføljevirksomhed": en 
virksomhed, som på det tidspunkt, hvor 
EuSEF'en foretager en investering, ikke er 
noteret på et reguleret marked, jf. 
definitionen i artikel 4, stk. 1, nr. 14), i 
direktiv 2004/39/EF, som enten har en 
årlig omsætning på højst 50 mio. EUR 
eller en samlet årlig balance på højst 43 
mio. EUR, og som ikke selv er en kollektiv 
investeringsvirksomhed, og som

d) "kvalificeret porteføljevirksomhed": en 
virksomhed, hvis vedtægtsmæssige 
hjemsted er beliggende i Unionen, og som 
på det tidspunkt, hvor EuSEF'en foretager 
en investering, ikke er noteret på et 
reguleret marked, jf. definitionen i artikel 
4, stk. 1, nr. 14), i direktiv 2004/39/EF, 
som ikke selv er en kollektiv 
investeringsvirksomhed, og som

Or. fr
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Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 –  litra d – nr. i – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– virksomheden anvender en metode til 
produktion af varer eller tjenester, som er i 
overensstemmelse med dens sociale 
målsætning

– virksomheden anvender en metode til 
produktion af varer eller tjenester, som er i 
overensstemmelse med dens sociale 
målsætning(er)

Or. fr

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 –  litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) anvender overskud til at opfylde sin 
primære målsætning i stedet for at udlodde 
overskud og har indført på forhånd 
fastlagte procedurer og regler for de 
tilfælde, hvor overskud udloddes til 
aktionærer og ejere

ii) anvender i første række overskud til at 
opfylde sin(e) sociale målsætning(er) i 
stedet for at udlodde overskud og, for så 
vidt angår de i princippet 
undtagelsestilfælde, hvor en sådan 
udlodning til aktionærer og ejere er 
mulig, har indført på forhånd fastlagte 
procedurer og regler.  Disse regler 
foreskriver navnlig, at udlodningen af 
overskud ikke må gå ud over de(n) sociale 
målsætning(er)

Or. fr

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "EuSEF-forvalter": en juridisk person, 
hvis normale erhvervsvirksomhed består i 

h) "EuSEF-forvalter": en juridisk person, 
hvis normale erhvervsvirksomhed består i 



PR\893736DA.doc 13/24 PE483.704v01-00

DA

at forvalte mindst én EuSEF at forvalte mindst én EuSEF. Hvis 
EuSEF'ens retlige form tillader intern 
forvaltning, og EuSEF'ens ledelsesorgan 
vælger ikke at udpege en ekstern 
forvalter, kan forvalteren være EuSEF'en 
selv, der herefter meddeles tilladelse som 
forvalter

Or. fr

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EuSEF-forvaltere sikrer, at der ved 
erhvervelse af aktiver, som ikke er 
kvalificerede investeringer, højst anvendes 
30 procent af fondens samlede indbetalte 
kapital og ikke-indkaldte forpligtede 
kapital til erhvervelse af aktiver, som ikke 
er kvalificerede investeringer; der tages 
ikke hensyn til kortfristede beholdninger af 
kontanter eller kontantlignende 
instrumenter ved beregning af denne 
grænseværdi.

1. EuSEF-forvaltere sikrer, at der ved 
erhvervelse af aktiver, som ikke er 
kvalificerede investeringer, højst anvendes 
30 procent af fondens samlede indbetalte 
kapital til erhvervelse af aktiver, som ikke 
er kvalificerede investeringer; der tages 
ikke hensyn til kortfristede beholdninger af 
kontanter eller kontantlignende 
instrumenter ved beregning af denne 
grænseværdi.

Or. fr

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EuSEF-forvaltere må hverken optage 
lån, udstede gældsbeviser eller yde 
garantier på fondsniveau eller på 
fondsniveau anvende metoder, som øger 
fondens eksponering, hvad enten dette sker 
ved lån af kontante midler eller 
værdipapirer, indgåelse af derivatpositioner 
eller på anden måde.

2. EuSEF-forvaltere må hverken optage 
lån, udstede gældsbeviser eller på 
fondsniveau anvende metoder, som øger
fondens eksponering, hvad enten dette sker 
ved lån af kontante midler eller 
værdipapirer, indgåelse af derivatpositioner 
eller på anden måde.

Or. fr
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Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EuSEF-forvaltere markedsfører kun andele 
og aktier forvaltet i EuSEF'er til investorer, 
som anses for professionelle kunder, jf. 
afsnit I i bilag II til direktiv 2004/39/EF, 
eller som efter anmodning kan betragtes 
som professionelle kunder, jf. afsnit II i 
bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller til 
andre investorer, hvor:

(vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anvende passende politikker og 
procedurer til forebyggelse af 
uregelmæssigheder, som med rimelighed 
kan forventes at påvirke investorernes 
interesser og de kvalificerede 
porteføljevirksomheder

b) anvende passende politikker og 
procedurer til forebyggelse af 
uregelmæssigheder, som kan påvirke 
investorernes interesser og de kvalificerede 
porteføljevirksomheder, herunder navnlig 
regler om deres ansattes personlige 
transaktioner eller deltagelse i eller 
forvaltning af investeringer for egen 
regning, og mindst sikre, at enhver 
transaktion, der implicerer EuSEF'er, 
kan rekonstrueres med hensyn til 
oprindelse, implicerede parter, art samt tid 
og sted for gennemførelsen, og at aktiver i 
EuSEF'er, der administreres af 
forvalteren, investeres i overensstemmelse 
med fondsbestemmelserne eller 
vedtægterne og gældende ret

Or. fr
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Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltere af EuSEF'er skal til enhver tid 
have tilstrækkelig egenkapital og
tilstrækkelige og egnede menneskelige og 
tekniske ressourcer for at sikre korrekt 
forvaltning af EuSEF'er.

Forvaltere af EuSEF'er skal til enhver tid 
have tilstrækkelig egenkapital svarende til 
mindst en fjerdedel af det foregående års 
faste omkostninger.

De kompetente myndigheder kan tilpasse 
dette krav i tilfælde af en væsentlig 
ændring i EuSEF'ens virksomhed siden 
det foregående år.
Har selskabet endnu ikke gennemført et 
års aktivitet inklusive den dag, det startede 
aktiviteterne, kræves der dækning 
svarende til en fjerdedel af de faste 
omkostninger, der figurerer i 
aktivitetsplanen, medmindre de 
kompetente myndigheder kræver denne 
plan tilpasset.
EuSEF-forvaltere har tilstrækkelige og 
egnede menneskelige og tekniske 
ressourcer for at sikre korrekt forvaltning 
af EuSEF'er.

Or. fr

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de positive resultater, som er målet for 
EuSEF'ens investeringspolitik, og 
eventuelle realistiske fremskrivninger af 
sådanne resultater og oplysninger om 
tidligere resultater på dette område

c) de positive resultater, som er målet for 
EuSEF'ens investeringspolitik, så vidt 
muligt ved hjælp af objektivt målbare 
resultatindikatorer og omfattende
eventuelle realistiske fremskrivninger af 
sådanne resultater og oplysninger om 
tidligere resultater på dette område
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Or. fr

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en beskrivelse af, hvordan EuSEF-
forvalterens vederlag beregnes

i) en beskrivelse af, hvordan EuSEF-
forvalterens og investorernes vederlag 
beregnes

Or. fr

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
1. Forvaltere sikrer, at der udpeges en 
enkelt depositar for hver enkelt EuSEF, 
de forvalter, i overensstemmelse med 
denne artikel.
2. Depositaren skal være en enhed, der 
svarer til en af de kategorier, som er 
omhandlet i artikel 21, stk. 3, i direktiv 
2011/61/EU.
3. Depositaren opbevarer finansielle 
instrumenter og verificerer 
forvaltningsselskabets dokumenter.

Or. fr

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at markedsføre en eksisterende EuSEF i 
en medlemsstat, som ikke er nævnt i listen
i artikel 14, stk. 1, litra d).

b) at markedsføre en EuSEF, hvis 
karakteristika i artikel 14, stk. 1, er blevet 
ændret.

Or. fr

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[dato indsættes].

4. ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest seks 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato.

Or. fr

Begrundelse

Teknisk ændring: datoen skal præciseres.

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA fører en central database, som er 
offentligt tilgængelig via internettet, med 
en fortegnelse over alle EuSEF-forvaltere, 
der er registeret i Unionen i 
overensstemmelse med nærværende 
forordning.

1. ESMA fører en central database, som er 
offentligt tilgængelig via internettet, med 
en fortegnelse over alle EuSEF-forvaltere, 
der er registeret i Unionen i 
overensstemmelse med nærværende 
forordning. 

2. ESMA og de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne tilrettelægger 
oplysningskampagner om, at der findes 
europæiske sociale iværksætterfonde; 
disse oplysningskampagner bør henvende 
sig til investorer, forvaltere af 
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investeringsfonde og virksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder og ESMA 
samarbejder, når det er nødvendigt for at 
udføre deres opgaver i henhold til 
nærværende forordning.

1. De kompetente myndigheder 
samarbejder med ESMA, for så vidt angår 
denne forordning, i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Or. fr

Begrundelse

Teknisk ændring: Der bør være en henvisning til forordning nr. 1095/2010 om oprettelsen af 
ESMA.

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De udveksler al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
påvise og afhjælpe overtrædelser af 
nærværende forordning.

2. De kompetente myndigheder giver 
omgående ESMA alle de oplysninger, der 
er nødvendige for, at den kan varetage 
sine opgaver i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA og 
de kompetente myndigheder udveksler 
navnlig al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
påvise og afhjælpe overtrædelser af 
nærværende forordning.

Or. fr

Begrundelse

Teknisk ændring, som indeholder de sædvanlige bestemmelser vedrørende ESMA.
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Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den praktiske anvendelse af kriterierne 
for afgrænsning af kvalificerede 
porteføljevirksomheder og virkningerne 
heraf for udviklingen af sociale 
virksomheder i hele Unionen

c) den praktiske anvendelse af kriterierne 
for afgrænsning af kvalificerede 
porteføljevirksomheder, virkningerne heraf 
for udviklingen af sociale virksomheder i 
hele Unionen, og om det er 
hensigtsmæssigt at indføre et mærke for 
sociale virksomheder på EU-plan.

Or. fr

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en af ESMA udarbejdet oversigt over 
og en analyse af de procedurer, som er 
indført af EuSEF-forvaltere, med henblik 
på at måle positive virkninger ved de 
kvalificerede porteføljevirksomheder, der 
er nævnt i artikel 9

Or. fr

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) denne forordnings anvendelsesområde, 
herunder tærskelværdien på 500 mio. 
EUR.

d) denne forordnings anvendelsesområde, 
herunder muligheden for at ændre den i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte tærskelværdi, og 
om det er hensigtsmæssigt at åbne 
mulighed for at fonde, som overstiger 
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denne tærskelværdi, kan anvende 
EuSEF-mærket

Or. fr

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) muligheden for at udvide 
markedsføringen af EuSEF'er til også at 
omfatte investorer, som ikke anses for at 
være professionelle kunder i henhold til 
artikel 6, og som ønsker at investere 
mindre end 100 000 EUR, samt yderligere 
foranstaltninger til beskyttelse af disse 
investorer for at støtte en sådan udvidelse

Or. fr

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) om det er hensigtsmæssigt, at 
forordningen kommer til at omfatte en 
europæisk skatteordning med henblik på 
at fremme socialt iværksætteri.

Or. fr

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a
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Senest et år efter denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato vurderer ESMA de 
behov for ansatte og ressourcer, der 
opstår som følge af overtagelsen af dens 
beføjelser og opgaver i overensstemmelse 
med denne forordning, og forelægger 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen en rapport.

Or. fr

Begrundelse

Teknisk ændring, der i påkommende tilfælde giver ESMA mulighed for at tilpasse sine midler 
til sine nye ansvarsområder.
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BEGRUNDELSE

Sociale virksomheder er virksomheder, hvis primære formål ikke er at generere overskud, 
men at skabe positive samfundsmæssige resultater, såsom integrationen af udsatte eller 
marginaliserede personer. Disse virksomheder har en ægte social målsætning og finansieres i 
dag primært gennem tilskud. Dette giver dem ikke mulighed for at se frem til en bæredygtig 
og innovativ vækst med sindsro, navnlig ikke i disse tider med store budgetmæssige 
begrænsninger. 

Da der er tale om virksomheder, har de behov for andre former for finansieringskilder, som 
kan hjælpe dem med at opfylde deres målsætning og således bidrage til at styrke den sociale 
markedsøkonomi. Dette er formålet med dette forslag til forordning, som sigter på at oprette 
et EU-pas for de "europæiske sociale iværksætterfonde" (EuSEF). 

Ifølge Kommissionens oplysninger repræsenterer socialt iværksætteri allerede nu 10 % af de 
europæiske virksomheder, hvilket svarer til 11 millioner lønmodtagere. Markedet for sociale 
investeringer, som allerede er aktivt i flere medlemsstater, er i kraftig vækst. Men det 
forbliver opslittet. 

Gennem indførelsen af et EuSEF-mærke med ensartede krav for de fondsforvaltere, som 
ønsker at anvende det, sigter denne forordning efter at hjælpe dels de investorer, der ønsker at 
vælge sociale investeringer, og dels de sociale virksomheder, som har brug for yderligere 
finansieringskilder. 

Følgelig bifalder jeg Kommissionens politiske vilje og den ganske tilfredsstillende ligevægt i 
teksten, som den har forelagt. Jeg har ikke ønsket at lave gennemgående ændringer i teksten, 
men snarere præcisere den og styrke den. 

Dette er et første skridt, som skal indgå i en europæisk strategi til støtte for socialt 
iværksætteri. Denne forordning har ikke til formål at sætte spørgsmålstegn ved de værktøjer, 
som allerede nu anvendes i medlemsstaterne, men at supplere dem for at forbedre det 
europæiske marked for sociale investeringer. EuSEF-mærket, som indføres, skal både være et 
attraktivt og betryggende instrument for investorerne. Dette er den prioritet, som jeg har 
fastlagt, og som har haft en afgørende indflydelse på udarbejdelsen af min betænkning. 

Kommunikation

For at sikre at dette instrument skal blive vellykket, bør denne forordnings ikrafttræden 
ledsages af en omfattende informationskampagne henvendt til investorerne, fondsforvalterne 
og de virksomheder, som kan drage fordel heraf. ESMA og de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne bør påtage sig denne opgave. 

Sikkerhed 

Det forekommer mig nødvendigt at styrke sikkerheden og gennemsigtigheden ved hjælp af 
skærpede krav: 
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– medlemsstaternes kompetente myndigheder bør udstede en godkendelse til fondsforvaltere i 
stedet for en simpel registrering, der ikke giver disse myndigheder mulighed for at 
kontrollere, om forvalteren overholder de i nærværende forordning fastlagte betingelser eller 
ej

– der skal udpeges en depositar for hver EuSEF for en permanent sikring af aktivernes 
lokalisering 

– transaktionernes gennemsigtighed skal forbedres, og hver transaktion vedrørende EuSEF 
skal kunne rekonstrueres

– de oplysninger, der indgives til investorer og de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, skal være tilstrækkeligt klare og fyldestgørende. 

Forbindelse med andre reguleringsinstrumenter 

I løbet af de seneste år er der offentliggjort talrige tekster om regulering af de finansielle 
markeder. Denne tekst skal på harmonisk vis indgå i denne samling. Dette er grunden til, at 
jeg har stillet flere ændringsforslag, som har til formål at sikre en velfungerende forbindelse 
med navnlig FAIF-direktivet og ESMA-forordningen med henblik på at sikre en maksimal 
retssikkerhed. 

Egenkapital

Af hensyn til retssikkerheden har jeg ønsket at præcisere Kommissionens forslag for så vidt 
angår kravet vedrørende egenkapital. 

Støtteberettigede virksomheder 

Denne forordning har til formål at lette sociale virksomheders adgang til finansiering. Derfor 
er definitionen af, hvilke virksomheder der er støtteberettigede, vigtig. 
For det første er det nødvendigt at præcisere, at formålet med dette instrument er at lette 
finansieringen af de virksomheder, hvis vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende i Unionen.
For det andet udelukker Kommissionens foreslåede tærskelværdier, der svarer til definitionen 
af SMV'er, reelt de virksomheder, som imidlertid har en meget klar social målsætning, såsom 
sociale boligorganisationer. Derfor bør vi gøre teksten mere smidig for at undgå, at en sådan 
tærskelværdieffekt skader formålet med dette instrument. 

Kvalificerede instrumenter 

Jeg har ønsket at udvide udvalget af kvalificerede instrumenter så meget som muligt med det 
formål at lette sociale virksomheders adgang til finansiering og tilpasning til gældende praksis 
i medlemsstaterne. 

Revision 
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Jeg har udarbejdet denne betænkning med henblik på at gøre det hermed oprettede EuSEF-
mærke umiddelbart anvendeligt, attraktivt for investorer og nyttigt for sociale virksomheder. 
Idet der er tale om et nyt instrument, forekommer det mig nødvendigt at beramme en 
udtømmende revision om fire år. 

Denne gennemgang bør navnlig omfatte: 

– en analyse af om det er hensigtsmæssigt at oprette et EU-mærke for "sociale virksomheder", 
og hvordan dette mærke kan udarbejdes

– en analyse af mulige metoder, der kan anvendes til at foretage en pålidelig og gennemsigtig 
måling af sociale virksomheders positive sociale virkninger

– en analyse af om det er hensigtsmæssigt at udvide denne forordnings anvendelsesområde til 
også at omfatte større fonde og ikkeprofessionelle investorer  

– en analyse af om det er hensigtsmæssigt, at forordningen kommer til at omfatte en 
europæisk skatteordning, der skal fremme socialt iværksætteri. 

Ud over at regulere de finansielle markeder, hvilket er meget vigtigt, stiller denne forordning 
et finansieringsinstrument til rådighed for sociale virksomheder, og jeg håber, at dette 
finansieringsinstrument bliver vellykket. EuSEF, som er et egentligt EU-pas, er det første 
investeringsinstrument, som ikke bygger på profit, ja endog spekulation, men på viljen til at 
fremme vores samfund uden at give afkald på iværksætterånden. Således indgår denne 
forordning fuldt ud i EU's Europa 2020-strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 


