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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης.
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].



PR\893736EL.doc 3/26 PE483.704v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................24



PE483.704v01-00 4/26 PR\893736EL.doc

EL



PR\893736EL.doc 5/26 PE483.704v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2011)0862),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0489/2011),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της xxx1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Ο παρών κανονισμός εντάσσεται στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα, που 

                                               
1 ΕΕ C …/Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.



PE483.704v01-00 6/26 PR\893736EL.doc

EL

παρουσίασε η Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της της 25ης Οκτωβρίου 
2011 με θέμα «Πρωτοβουλία για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα -
Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για 
την προώθηση των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στο επίκεντρο της 
κοινωνικής οικονομίας και της 
κοινωνικής καινοτομίας»1.
___________
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στόχος του παρόντος κανονισμού 
δεν είναι να θίξει τις υφιστάμενες εθνικές 
διατάξεις που επιτρέπουν τις επενδύσεις 
στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, 
αλλά να τις συμπληρώσει σε επίπεδο 
Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 
χρηματοδοτικών αναγκών των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη η επίτευξη 
σαφήνειας σχετικά με τους τύπους των 
μέσων που πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε 
ΕΤΚΕ για την εν λόγω χρηματοδότηση. Ως 

(9) Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 
χρηματοδοτικών αναγκών των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη η επίτευξη 
σαφήνειας σχετικά με τους τύπους των 
μέσων που πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε 
ΕΤΚΕ για την εν λόγω χρηματοδότηση. Ως 



PR\893736EL.doc 7/26 PE483.704v01-00

EL

εκ τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
προβλέπει ενιαίους κανόνες για τα 
επιλέξιμα μέσα που χρησιμοποιούνται από 
τα ΕΤΚΕ κατά την πραγματοποίηση 
επενδύσεων, στα οποία περιλαμβάνονται 
τίτλοι εταιρικού κεφαλαίου, χρεωστικοί 
τίτλοι, επενδύσεις σε άλλα ΕΤΚΕ, 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα δάνεια.

εκ τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
προβλέπει ενιαίους κανόνες για τα 
επιλέξιμα μέσα που χρησιμοποιούνται από 
τα ΕΤΚΕ κατά την πραγματοποίηση 
επενδύσεων, στα οποία περιλαμβάνονται 
τίτλοι εταιρικού κεφαλαίου, χρεωστικοί 
τίτλοι, μεταξύ άλλων γραμμάτια και 
βραχυπρόθεσμοι τίτλοι, επενδύσεις σε 
άλλα ΕΤΚΕ, βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα δάνεια.

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εποπτεία των ενιαίων 
απαιτήσεων που προβλέπει ο παρών 
κανονισμός, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής πρέπει να εποπτεύει τη 
συμμόρφωση του διαχειριστή ΕΤΚΕ με τις 
ενιαίες απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για το σκοπό αυτό, ο 
διαχειριστής ΕΤΚΕ που επιθυμεί να 
προωθήσει εμπορικά τα ταμεία του υπό 
την ονομασία «ευρωπαϊκό ταμείο 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας» πρέπει 
να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής του σχετικά με 
την πρόθεσή του. Η αρμόδια αρχή πρέπει 
να καταχωρίσει το διαχειριστή του ταμείου 
εάν έχουν παρασχεθεί όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες και εάν έχουν ληφθεί 
κατάλληλα μέτρα για τη συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 
Η καταχώριση αυτή πρέπει να έχει ισχύ σε 
ολόκληρη την Ένωση.

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εποπτεία των ενιαίων 
απαιτήσεων που προβλέπει ο παρών 
κανονισμός, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής πρέπει να εποπτεύει τη 
συμμόρφωση του διαχειριστή ΕΤΚΕ με τις 
ενιαίες απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για το σκοπό αυτό, ο 
διαχειριστής ΕΤΚΕ που επιθυμεί να 
προωθήσει εμπορικά τα ταμεία του υπό 
την ονομασία «ευρωπαϊκό ταμείο 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας» πρέπει 
να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής του σχετικά με 
την πρόθεσή του. Η αρμόδια αρχή πρέπει 
να χορηγήσει άδεια στον διαχειριστή του 
ταμείου εάν έχουν παρασχεθεί όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες και εάν έχουν 
ληφθεί κατάλληλα μέτρα για τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Η άδεια αυτή 
πρέπει να έχει ισχύ σε ολόκληρη την 
Ένωση.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του υπό 
εξέταση κειμένου. Εφόσον εγκριθεί, θα 
πρέπει να υπάρξουν τεχνικές προσαρμογές 
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σε ολόκληρο το κείμενο, με εξαίρεση τις 
διατάξεις σχετικά με την οδηγία 
2011/61/ΕΕ).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροπολογία: Οι όροι «καταχωρίζω» και «καταχώριση» αντικαθίστανται από τους 
όρους «χορηγώ άδεια» και «άδεια» σε όλες τις διατάξεις του κειμένου, με εξαίρεση τις 
διατάξεις σχετικά με την οδηγία 2011/61/ΕΕ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Η ΕΑΚΑΑ και οι αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών θα πρέπει να 
διοργανώσουν ενημερωτικές εκστρατείες 
σχετικά με την ύπαρξη των ΕΤΚΕ, οι 
οποίες θα απευθύνονται σε επενδυτές, 
διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων και 
επιχειρήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Στην Επιτροπή πρέπει να δοθεί η 
εξουσία να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά 
πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 

(30) Στην Επιτροπή πρέπει να δοθεί η 
εξουσία να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά 
πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
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σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών), την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της 
απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής. Η 
ΕΑΚΑΑ πρέπει να αναλάβει την 
κατάρτιση εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων για τη μορφή και τη μέθοδο 
εκτέλεσης της διαδικασίας αποστολής 
ειδοποιήσεων του άρθρου 16.

σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών), την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της 
απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής. Η 
ΕΑΚΑΑ πρέπει να αναλάβει την 
κατάρτιση εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων για τη μορφή της διαδικασίας 
αποστολής ειδοποιήσεων του άρθρου 16.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα: μεταφραστικό σφάλμα (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) και 
ευθυγράμμιση με το διατακτικό των τεχνικών προτύπων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Προκειμένου να εξειδικευτούν οι 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον 
προσδιορισμό των μεθόδων που θα 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και 
την παρακολούθηση του ορίου που 
αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, τον 
προσδιορισμό των στοιχείων 
αναγνώρισης των εταιρειών 
χαρτοφυλακίου που πληρούν τις 
προϋποθέσεις, των περιπτώσεων
σύγκρουσης συμφερόντων τις οποίες 
πρέπει να αποφεύγουν οι διαχειριστές 
ΕΤΚΕ και των μέτρων που πρέπει να 
λαμβάνονται σχετικά με αυτές, των
στοιχείων των διαδικασιών μέτρησης του 
κοινωνικού αντίκτυπου που επιτυγχάνεται 

(31) Προκειμένου να εξειδικευτούν οι 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη 
διευκρίνιση των μεθόδων που θα 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και 
την παρακολούθηση του ορίου που 
αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, τους 
τύπους υπηρεσιών ή αγαθών και τις 
μεθόδους παραγωγής αγαθών ή 
υπηρεσιών που ενσωματώνουν κοινωνικό 
στόχο και τις περιστάσεις υπό τις οποίες 
δύναται να διανεμηθούν κέρδη σε 
ιδιοκτήτες και επενδυτές, τους τύπους
σύγκρουσης συμφερόντων τις οποίες 
πρέπει να αποφεύγουν οι διαχειριστές 
ΕΤΚΕ και τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται σχετικά με αυτές, τα στοιχεία
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από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που 
πληρούν τις προϋποθέσεις και στοιχείων 
για τον καθορισμό των απαιτήσεων 
διαφάνειας. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Το έργο αυτό πρέπει να λαμβάνει επίσης
υπόψη πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης και 
κώδικες δεοντολογίας.

των διαδικασιών μέτρησης του κοινωνικού 
αντίκτυπου που επιτυγχάνεται από τις 
εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις 
προϋποθέσεις και το περιεχόμενο και τα 
στοιχεία των απαιτήσεων διαφάνειας. .
Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων
και λαμβάνοντας υπόψη πρωτοβουλίες 
αυτορρύθμισης και κώδικες δεοντολογίας.
Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις συνήθεις διατάξεις 
σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα. Οι διατάξεις ενσωματώνονται στην προηγούμενη αιτιολογική 
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σκέψη. 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Ο παρών κανονισμός δεν 
συνεπάγεται προσέγγιση των 
υφιστάμενων φορολογικών διατάξεων 
στα κράτη μέλη προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα. Οι διατάξεις αυτές 
πρέπει να σέβονται το δίκαιο της 
Ένωσης, ιδίως την αρχή της μη 
εισαγωγής διακρίσεων. Στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού, 
το αργότερο, η Επιτροπή μελετά κατά 
πόσον είναι σκόπιμο να συνοδεύεται ο 
παρών κανονισμός από ευρωπαϊκές 
φορολογικές διατάξεις με στόχο την 
υποστήριξη της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας.

Or. fr

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «ευρωπαϊκό ταμείο κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας» (ΕΤΚΕ): 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που 
επενδύει ελάχιστο ποσοστό 70% του
συνόλου των εισφορών κεφαλαίου του και 
του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν 
έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του
σε περιουσιακά στοιχεία που συνιστούν 
ειδικές επενδύσεις·

α) «ευρωπαϊκό ταμείο κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας» (ΕΤΚΕ): 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που 
επενδύει ελάχιστο ποσοστό 70% του 
συνόλου των εισφορών κεφαλαίου του σε 
περιουσιακά στοιχεία που συνιστούν 
ειδικές επενδύσεις·
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Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ - σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εξασφαλισμένοι ή μη εξασφαλισμένοι 
χρεωστικοί τίτλοι εκδιδόμενοι από 
εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις 
προϋποθέσεις·

ii) εξασφαλισμένοι ή μη εξασφαλισμένοι 
χρεωστικοί τίτλοι εκδιδόμενοι από 
εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις 
προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων των 
γραμματίων και των βραχυπρόθεσμων 
τίτλων·

Or. fr

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ - σημείο ii – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις»: οργανισμός που, όταν 
πραγματοποιείται επένδυση από το ΕΤΚΕ, 
δεν είναι εισηγμένος σε ρυθμιζόμενη 
αγορά, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 14 
του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ, ο οποίος είτε έχει ετήσιο 
κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ είτε έχει ετήσιο 
σύνολο ισολογισμού που δεν υπερβαίνει 
τα 43 εκατομμύρια ευρώ και ο οποίος δεν 
είναι ο ίδιος οργανισμός συλλογικών 
επενδύσεων και:

δ) «εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις 
προϋποθέσεις»: οργανισμός η έδρα του 
οποίου βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ο οποίος, όταν 
πραγματοποιείται επένδυση από το ΕΤΚΕ, 
δεν είναι εισηγμένος σε ρυθμιζόμενη 
αγορά, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 14 
του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ, και δεν είναι ο ίδιος 
οργανισμός συλλογικών επενδύσεων και:

Or. fr
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ - σημείο i – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η επιχείρηση χρησιμοποιεί μέθοδο 
παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που 
ενσωματώνει τον κοινωνικό της στόχο·

– η επιχείρηση χρησιμοποιεί μέθοδο 
παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που 
ενσωματώνει τον/τους κοινωνικό/ούς της 
στόχο/στόχους·

Or. fr

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ - σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) χρησιμοποιεί τα κέρδη του για να 
επιτύχει τον πρωταρχικό του στόχο αντί 
να διανέμει κέρδη και εφαρμόζει 
προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες 
για οποιοδήποτε περίπτωση διανομής 
κερδών σε μετόχους και ιδιοκτήτες·

ii) χρησιμοποιεί κατά προτεραιότητα τα 
κέρδη του για να επιτύχει τον/τους 
πρωταρχικό/ούς κοινωνικό/ούς του 
στόχο/ους αντί να διανέμει κέρδη και, στις 
εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες 
είναι δυνατή η διανομή αυτή στους 
μετόχους και τους ιδιοκτήτες, εφαρμόζει 
προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες 
για οποιοδήποτε περίπτωση διανομής 
κερδών σε μετόχους και ιδιοκτήτες Οι
κανόνες αυτοί ορίζουν συγκεκριμένα ότι η 
διανομή κερδών δεν υπονομεύει τον/τους 
πρωταρχικό/ούς κοινωνικό/ούς 
στόχο/ους.

Or. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) «διαχειριστής ΕΤΚΕ»: νομικό πρόσωπο 
με κανονική επιχειρηματική 
δραστηριότητα τη διαχείριση τουλάχιστον 
ενός ΕΤΚΕ·

η) «διαχειριστής ΕΤΚΕ»: νομικό πρόσωπο 
με κανονική επιχειρηματική 
δραστηριότητα τη διαχείριση τουλάχιστον 
ενός ΕΤΚΕ· εφόσον η νομική μορφή του 
ΕΤΚΕ επιτρέπει εσωτερική διαχείριση 
και το διευθυντικό όργανο του ΕΤΚΕ 
επιλέγει να μη διορίσει εξωτερικό 
διαχειριστή, διαχειριστής μπορεί να είναι 
το ίδιο το ΕΤΚΕ, που λαμβάνει, εν 
τοιαύτη περιπτώσει, άδεια ως 
διαχειριστής.

Or. fr

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ διασφαλίζουν ότι, 
κατά την απόκτηση περιουσιακών 
στοιχείων εκτός των ειδικών επενδύσεων, 
ποσοστό έως το 30% του συνόλου των 
εισφορών κεφαλαίου του ΕΤΚΕ και του 
δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν 
κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του 
χρησιμοποιείται για την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων εκτός των ειδικών 
επενδύσεων. Για τον υπολογισμό αυτού 
του ορίου δεν λαμβάνονται υπόψη 
βραχυπρόθεσμες συμμετοχές σε διαθέσιμα 
και ισοδύναμα διαθεσίμων.

1. Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ διασφαλίζουν ότι,
κατά την απόκτηση περιουσιακών 
στοιχείων εκτός των ειδικών επενδύσεων, 
ποσοστό έως το 30% του συνόλου των 
εισφορών κεφαλαίου του ΕΤΚΕ που δεν 
έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του 
χρησιμοποιείται για την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων εκτός των ειδικών 
επενδύσεων. Για τον υπολογισμό αυτού 
του ορίου δεν λαμβάνονται υπόψη 
βραχυπρόθεσμες συμμετοχές σε διαθέσιμα 
και ισοδύναμα διαθεσίμων.

Or. fr

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ δεν δανείζονται, 
δεν εκδίδουν χρεωστικούς τίτλους, δεν 
χρησιμοποιούν, στο επίπεδο του ΕΤΚΕ, 
οιαδήποτε μέθοδο βάσει της οποίας θα 
αυξηθεί η έκθεση του ταμείου, είτε μέσω 
δανεισμού διαθεσίμων ή χρεογράφων είτε 
μέσω της συμμετοχής σε παράγωγες 
θέσεις ή με άλλα μέσα.

Or. fr

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ προωθούν 
εμπορικώς μερίδια και μετοχές των ΕΤΚΕ 
που διαχειρίζονται, αποκλειστικά σε 
επενδυτές που θεωρούνται επαγγελματίες 
πελάτες σύμφωνα με το μέρος Ι του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ 
ή που δύνανται, εάν ζητηθεί, να 
αντιμετωπιστούν ως επαγγελματίες 
πελάτες σύμφωνα με το μέρος ΙΙ του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, 
ή σε άλλους επενδυτές, στην περίπτωση 
που:

Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ προωθούν 
εμπορικώς μερίδια και μετοχές των ΕΤΚΕ 
που διαχειρίζονται, αποκλειστικά σε 
επενδυτές που θεωρούνται επαγγελματίες 
πελάτες σύμφωνα με το μέρος Ι του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ 
ή που δύνανται, εάν ζητηθεί, να 
αντιμετωπιστούν ως επαγγελματίες 
πελάτες σύμφωνα με το μέρος ΙΙ του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, 
ή σε άλλους επενδυτές, στην περίπτωση 
που πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

Or. fr

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές β) να εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές 
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και διαδικασίες για την πρόληψη 
εσφαλμένων πρακτικών που ενδέχεται 
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρεάσουν 
τα συμφέροντα επενδυτών και των 
εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις 
προϋποθέσεις·

και διαδικασίες για την πρόληψη 
εσφαλμένων πρακτικών που ενδέχεται 
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρεάσουν 
τα συμφέροντα επενδυτών και των 
εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις 
προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων, 
συγκεκριμένα, κανόνων σχετικά με τις 
προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων 
τους ή τη συμμετοχή ή τη διαχείριση 
επενδύσεων προκειμένου να επενδύσουν 
για λογαριασμό τους και εξασφαλίζοντας 
τουλάχιστον τη δυνατότητα ανίχνευσης 
κάθε συναλλαγής που αφορά ΕΤΚΕ ως 
προς την προέλευσή της, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, τη φύση της καθώς 
και τη χρονική στιγμή και τον τόπο που 
έγινε, και ότι τα περιουσιακά στοιχεία 
των ΕΤΚΕ τα οποία διαχειρίζεται ο 
διαχειριστής τοποθετούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό του ΕΤΚΕ ή τα 
καταστατικά έγγραφά του και τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

Or. fr

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανά πάσα στιγμή, οι διαχειριστές ΕΤΚΕ 
διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια και
χρησιμοποιούν κατάλληλους και επαρκείς 
ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που 
απαιτούνται για την ορθή διαχείριση των 
ΕΤΚΕ.

Ανά πάσα στιγμή, οι διαχειριστές ΕΤΚΕ 
διαθέτουν ίδια κεφάλαια επαρκή και
τουλάχιστον ισοδύναμα του ενός 
τετάρτου των παγίων εξόδων τους του 
προηγούμενου έτους.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
προσαρμόζουν την απαίτηση αυτή σε 
περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής των 
δραστηριοτήτων του ΕΤΚΕ σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος.
Εάν το ΕΤΚΕ δεν έχει ακόμα ασκήσει τις 
δραστηριότητές του κατά τη διάρκεια 
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ενός ολόκληρου έτους, περιλαμβανομένης 
της ημέρας έναρξης των δραστηριοτήτων 
του, η κεφαλαιακή απαίτηση ισοδυναμεί 
με το ένα τέταρτο των παγίων εξόδων 
που προβλέπονται στο πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων του, εκτός εάν οι 
αρμόδιες αρχές απαιτήσουν την 
αναπροσαρμογή αυτού του 
προγράμματος.
Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ χρησιμοποιούν 
κατάλληλους και επαρκείς ανθρώπινους 
και τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για 
την ορθή διαχείριση των ΕΤΚΕ.

Or. fr

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στοιχεία σχετικά με το θετικό κοινωνικό 
αντίκτυπο στον οποίο στοχεύει η 
επενδυτική στρατηγική του ΕΤΚΕ,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
εύλογων προβλέψεων των εν λόγω 
αποτελεσμάτων και πληροφοριών σχετικά 
με τις επιδόσεις του παρελθόντος στο πεδίο 
αυτό·

γ) στοιχεία σχετικά με το θετικό κοινωνικό 
αντίκτυπο στον οποίο στοχεύει η 
επενδυτική στρατηγική του ΕΤΚΕ, ει 
δυνατόν με βάση αντικειμενικά 
μετρήσιμους δείκτες επιδόσεων που θα 
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εύλογες 
προβλέψεις των εν λόγω αποτελεσμάτων 
και πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις 
του παρελθόντος στο πεδίο αυτό·

Or. fr

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της (i) περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της 
αμοιβής του διαχειριστή του ΕΤΚΕ και 
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αμοιβής του διαχειριστή ΕΤΚΕ· των επενδυτών του·

Or. fr

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 α
1. Για κάθε ΕΤΚΕ το οποίο διαχειρίζεται, 
ο διαχειριστής εξασφαλίζει ότι διορίζεται 
ένας μόνον θεματοφύλακας, σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.
2. Ο θεματοφύλακας είναι οντότητα που 
αντιστοιχεί σε μία από τις κατηγορίες του 
άρθρου 21, παράγραφος 3, της οδηγίας 
2011/61/ΕΕ.
3. Ο θεματοφύλακας ασκεί καθήκοντα 
φύλαξης τίτλων και ελέγχου των πράξεων 
της εταιρείας διαχείρισης.

Or. fr

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να προωθήσει εμπορικά υφιστάμενο
ΕΤΚΕ σε κράτος μέλος που δεν 
αναφέρεται στον προβλεπόμενο στο 
στοιχείο δ) του άρθρου 14 παράγραφος 1
κατάλογο.

β) να προωθήσει εμπορικά ΕΤΚΕ τα 
προβλεπόμενα στο στοιχείο δ) του άρθρου 
14 παράγραφος 1 χαρακτηριστικά του 
οποίου έχουν μεταβληθεί.

Or. fr
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων έως την [αναγράφεται 
ημερομηνία].

4. Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων έξι μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού το 
αργότερο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα: πρέπει να προσδιορίζεται η ημερομηνία.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί κεντρική βάση 
δεδομένων, δημοσίως προσβάσιμη μέσω 
του Διαδικτύου, στην οποία περιέχονται 
όλοι οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που είναι 
καταχωρισμένοι στην Ένωση σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.

1. Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί κεντρική βάση 
δεδομένων, δημοσίως προσβάσιμη μέσω 
του Διαδικτύου, στην οποία περιέχονται 
όλοι οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που είναι 
καταχωρισμένοι στην Ένωση σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. 

2. Η ΕΑΚΑΑ και οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών διοργανώνουν 
ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με την 
ύπαρξη των ΕΤΚΕ, οι οποίες 
απευθύνονται σε επενδυτές, διαχειριστές 
επενδυτικών κεφαλαίων και επιχειρήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ
συνεργάζονται μεταξύ τους όποτε είναι 
απαραίτητο για την εκτέλεση των 
αντίστοιχων καθηκόντων τους σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό.

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με 
την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα: θα πρέπει να υπάρχει παραπομπή στον κανονισμό αριθ. 
1095/2010 σχετικά με τη δημιουργία ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία και 
τεκμήριο που απαιτείται για να εντοπίζουν 
και να αποκαθιστούν παραβάσεις του 
παρόντος κανονισμού.

2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς 
καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ όλες τις 
πληροφορίες που της είναι απαραίτητες 
για να επιτελέσει το έργο της, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 
Συγκεκριμένα, η ΕΑΚΑΑ και οι αρμόδιες 
αρχές ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία και 
τεκμήριο που απαιτείται για να εντοπίζουν 
και να αποκαθιστούν παραβάσεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα που περιέχει τις συνήθεις διατάξεις σχετικά με την ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) της πρακτικής εφαρμογής των κριτηρίων 
αναγνώρισης επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου 
που πληρούν τις προϋποθέσεις και των 
σχετικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη 
κοινωνικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη 
την Ένωση·

γ) της πρακτικής εφαρμογής των κριτηρίων 
αναγνώρισης επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου 
που πληρούν τις προϋποθέσεις και των 
σχετικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη 
κοινωνικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη 
την Ένωση και της σκοπιμότητας να 
θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα 
σήμα για την κοινωνική επιχείρηση·

Or. fr

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) απογραφής, την οποία διενεργεί η 
ΕΑΚΑΑ, και ανάλυσης των διαδικασιών 
που εφαρμόζουν οι διαχειριστές του 
ΕΤΚΕ προκειμένου να μετρήσουν τον 
θετικό κοινωνικό αντίκτυπο των 
επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που 
πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 9·

Or. fr

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) του πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
ορίου των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

δ) του πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας τροποποίησης του ορίου
που καθορίζεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1, και της σκοπιμότητας να 
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επιτρέπεται η χρήση του σήματος ΕΤΚΕ 
στα ταμεία που υπερβαίνουν το όριο 
αυτό·

Or. fr

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) της δυνατότητας να επεκταθεί η 
εμπορική προώθηση των ΕΤΚΕ στους 
επενδυτές που δεν θεωρούνται 
επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια 
του άρθρου 6 και οι οποίοι επιθυμούν να 
επενδύσουν ποσό μικρότερο των 100.0000 
ευρώ, καθώς και των πρόσθετων μέτρων 
προστασίας των επενδυτών που θα 
πρέπει να συνοδεύουν την εν λόγω 
επέκταση· 

Or. fr

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) της σκοπιμότητας να συνοδεύεται ο 
παρών κανονισμός από ευρωπαϊκές 
φορολογικές διατάξεις με στόχο την 
υποστήριξη της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας.

Or. fr
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 α
Το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
ΕΑΚΑΑ αξιολογεί τις ανάγκες της σε 
προσωπικό και σε πόρους σε σχέση με τις 
εξουσίες και τις αποστολές που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό 
και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα που επιτρέπει στην ΕΑΚΑΑ, κατά περίπτωση, να προσαρμόσει 
τα μέσα της στις νέες ευθύνες της.



PE483.704v01-00 24/26 PR\893736EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις πρωταρχικός στόχος των οποίων δεν είναι η 
παραγωγή κερδών, αλλά η επίτευξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου, όπως είναι η ένταξη 
ευάλωτων ή περιθωριοποιημένων ατόμων. Οι επιχειρήσεις αυτές, που έχουν αναλάβει μια 
πραγματική κοινωνική αποστολή, σήμερα χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω επιχορηγήσεων. Ο 
τρόπος αυτός χρηματοδότησης δεν τους επιτρέπει να σχεδιάζουν απρόσκοπτα μια βιώσιμη 
ανάπτυξη, ανοικτή στην καινοτομία, πόσω μάλλον σε περιόδους μεγάλης δημοσιονομικής 
στενότητας, όπως η σημερινή. 

Ως επιχειρήσεις, χρειάζονται άλλες πηγές χρηματοδότησης, ικανές να τις βοηθήσουν να 
φέρουν εις πέρας την αποστολή τους και να δημιουργήσουν έτσι μια ισχυρότερη κοινωνική 
οικονομία της αγοράς. Αυτός είναι ο στόχος της πρότασης κανονισμού, που αποβλέπει στη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου για τα «ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας» (ΕΤΚΕ). 

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, η κοινωνική επιχειρηματικότητα αντιπροσωπεύει ήδη 
10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ήτοι 11 εκατομμύρια εργαζομένους. Η αγορά 
κοινωνικών επενδύσεων, που είναι ήδη ενεργός σε ορισμένα κράτη μέλη, βρίσκεται σε πλήρη 
άνθηση. Ωστόσο, παραμένει κατακερματισμένη. 

Με τη δημιουργία ενός σήματος EKTE που θα συνοδεύεται από ενιαίες απαιτήσεις για τους 
διαχειριστές των ταμείων που επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν, ο κανονισμός επιδιώκει, να 
βοηθήσει, αφενός, τους επενδυτές που επιθυμούν να επιλέξουν τις κοινωνικές επενδύσεις και, 
αφετέρου, τις κοινωνικές επιχειρήσεις που χρειάζονται πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης.

Είναι αξιέπαινη η πολιτική βούληση της Επιτροπής και η αρκετά ικανοποιητική ισορροπία 
του κειμένου που προτείνει. Κρίνεται σκόπιμο να μην υπάρξει ριζική τροποποίηση του 
κειμένου, αλλά μάλλον διευκρίνιση και ενίσχυσή του. 

Πρόκειται για ένα πρώτο στάδιο, το οποίο πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στόχος του 
κανονισμού δεν είναι να αμφισβητήσει εργαλεία που ήδη χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη, 
αλλά να τα συμπληρώσει ώστε να βελτιώσει την ευρωπαϊκή αγορά κοινωνικών επενδύσεων. 
Το σήμα EKTE που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να αποτελεί ένα ελκυστικό εργαλείο που θα 
παρέχει ασφάλεια στους επενδυτές. Η έκθεση συντάχθηκε με γνώμονα την προτεραιότητα 
αυτή. 

Κοινοποίηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία του μέσου αυτού, η έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από ευρεία ενημέρωση που θα απευθύνεται στους 
καταναλωτές, τους διαχειριστές ταμείων και τις επιχειρήσεις που μπορούν να επωφεληθούν. 
Τον ρόλο αυτό θα πρέπει να αναλάβουν η ΕΑΚΑΑ και οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη. 

Παροχή ασφάλειας 
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Θα πρέπει να ενισχυθεί η παροχή ασφάλειας και η διαφάνεια μέσω αυξημένων απαιτήσεων: 

- οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να χορηγούν άδεια στον διαχειριστή 
ταμείων και όχι απλώς να τον καταχωρίζουν, πράγμα που δεν εξασφαλίζει στις αρχές τη 
βεβαιότητα ότι ο διαχειριστής πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός·

- θα πρέπει να ορίζεται ένας θεματοφύλακας για κάθε ΕΚΤΕ, που θα εγγυάται σε μόνιμη 
βάση τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων·

- θα πρέπει να ενισχυθεί η διαφάνεια των συναλλαγών και να υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης 
για κάθε συναλλαγή που αφορά EKTE·

- οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στους επενδυτές και τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να είναι χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική σαφήνεια και πληρότητα.

Διάρθρωση με άλλα μέσα ρύθμισης 

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί πολλά κείμενα για τη ρύθμιση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Το παρόν κείμενο πρέπει να ενταχθεί αρμονικά στο σύνολο 
αυτό κειμένων. Για τον λόγο αυτό κατατίθενται πολλές τροπολογίες στόχος των οποίων είναι 
η καλή διάθρωση, ιδίως με την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τον 
κανονισμό για την ΕΚΑΑ, ώστε να κατοχυρώνεται η μέγιστη ασφάλεια δικαίου.

Ίδια κεφάλαια

Πάντα σε πνεύμα ασφάλειας δικαίου, ορισμένες διευκρινίσεις στην πρόταση της Επιτροπής 
όσον αφορά την απαίτηση περί ιδίων πόρων.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις 

Επιδίωξη του κανονισμού είναι η χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων. Κατά 
συνέπεια, ζωτική σημασία έχει ο ορισμός των επιλέξιμων επιχειρήσεων. 
Πρώτον, θα πρέπει να καθίσταται απόλυτα σαφές ότι το μέσο αυτό αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση της χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων η έδρα των οποίων 
βρίσκεται στην Ένωση.
Δεύτερον, τα όρια που προτείνει η Επιτροπή, που αντιστοιχούν στον ορισμό των ΜΜΕ, 
αποκλείουν εκ των πραγμάτων επιχειρήσεις οι οποίες έχουν, εντούτοις, σαφέστατο κοινωνικό 
στόχο, όπως οι οργανισμοί λαϊκής στέγης. Το κείμενο θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες του ανώτατου 
αυτού ορίου που θα λειτουργήσουν εις βάρος του εν λόγω μέσου. 

Επιλέξιμα μέσα 

Επιδιώχθηκε η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεύρυνση του φάσματος των επιλέξιμων μέσων, 
και τούτο προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων και 
να επιτευχθεί η προσαρμογή προς τις κρατούσες συνήθειες στα κράτη μέλη. 

Επανεξέταση 
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Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε με στόχο το σήμα ΕΚΤΕ που θα δημιουργηθεί να είναι 
άμεσα εφαρμόσιμο, ελκυστικό για τους επενδυτές και χρήσιμο για τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα νέο μέσο, καλό θα είναι να προβλεφθεί 
ενδελεχής επανεξέταση σε τέσσερα χρόνια. 

Στην επανεξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνονται ειδικότερα: 

- ανάλυση της σκοπιμότητας και του τρόπου θέσπισης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός σήματος 
για την «κοινωνική επιχείρηση»·

- ανάλυση των πιθανών μεθόδων μέτρησης, με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο, του θετικού 
κοινωνικού αντίκτυπου των κοινωνικών επιχειρήσεων· 

- ανάλυση της σκοπιμότητας επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε 
σημαντικότερα ταμεία και σε μη επαγγελματίες επενδυτές·

- ανάλυση της σκοπιμότητας να συνοδεύεται ο παρών κανονισμός από ευρωπαϊκές 
φορολογικές διατάξεις, με στόχο την υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Πέρα από το θέμα της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών, που είναι απόλυτα 
αναγκαία, ο παρών κανονισμός θέτει στη διάθεση των κοινωνικών επιχειρήσεων ένα 
εργαλείο χρηματοδότησης το οποίο ευελπιστούμε ότι θα αποδειχθεί επωφελές. Το ΕΤΚΕ, 
πραγματικό ευρωπαϊκό διαβατήριο, αποτελεί το πρώτο μέσο επένδυσης που δεν εδράζεται 
στο κέρδος, ή ακόμη και την κερδοσκοπία, αλλά στη βούληση να προχωρήσει η κοινωνία μας 
χωρίς να απομακρυνθεί από το πνεύμα του επιχειρείν. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός 
εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που όρισε η Ένωση, δηλαδή τη 
στρατηγική μιας ευφυούς και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.


