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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Majandus- ja rahanduskomisjon

2011/0418(COD)

27.2.2012

***I
RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondide kohta
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Sophie Auconie



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

ET

PR_COD_1amCom

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondide kohta
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0862),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0489/2011),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee xxx arvamust1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust 
(A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Käesolev määrus on osa 
sotsiaalettevõtluse algatusest, mille esitas 
komisjon oma 25. oktoobri 2011. aasta 
teatises „Sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse 
innovatsiooni keskmes olevate 
sotsiaalettevõtete edendamisele suunatud 
majanduskeskkonna loomine”1.

                                               
1 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0./ Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.



PE483.704v01-00 6/24 PR\893736ET.doc

ET

___________
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
mõjutada liikmesriikide siseriiklikke 
sätteid, mis võimaldavad investeerida 
sotsiaalettevõtetesse, vaid täiendada neid 
liidu tasandil. 

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Võttes arvesse sotsiaalettevõtete 
spetsiifilisi rahastamisvajadusi, on vaja 
saavutada selgus selle kohta, mis liiki 
instrumente peaks Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfond rahastamiseks 
kasutama. Seepärast peaks käesolevas 
määruses kehtestatama ühtsed eeskirjad 
aktsepteeritavate instrumentide kohta, mida 
Euroopa sotsiaalettevõtlusfond võib 
investeerimisel kasutada, kaasa arvatud 
omakapitaliinstrumendid, 
võlainstrumendid, investeeringud teistesse 
Euroopa sotsiaalettevõtlusfondidesse ning 
pikaajalised ja keskmise tähtajaga laenud.

(9) Võttes arvesse sotsiaalettevõtete 
spetsiifilisi rahastamisvajadusi, on vaja 
saavutada selgus selle kohta, mis liiki 
instrumente peaks Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfond rahastamiseks 
kasutama. Seepärast peaks käesolevas 
määruses kehtestatama ühtsed eeskirjad 
aktsepteeritavate instrumentide kohta, mida 
Euroopa sotsiaalettevõtlusfond võib 
investeerimisel kasutada, kaasa arvatud 
omakapitaliinstrumendid, 
võlainstrumendid, sealhulgas lihtvekslid ja 
hoiusertifikaadid, investeeringud teistesse 
Euroopa sotsiaalettevõtlusfondidesse ning 
pikaajalised ja keskmise tähtajaga laenud.

Or. fr
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Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Käesoleva määruse ühtsete nõuete 
täitmise tõhusa järelevalve tagamiseks 
peaks päritoluliikmesriigi pädev asutus 
teostama järelevalvet selle üle, kas 
Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja 
täidab käesolevas määruses sätestatud 
ühtseid nõudeid. Selleks peaks Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondi valitseja, kes soovib 
turustada oma fondide osakuid või aktsiaid 
nimetuse „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” 
all, teavitama oma päritoluliikmesriigi 
pädevat asutust sellisest kavatsusest. Pädev 
asutus peaks registreerima fondivalitseja
siis, kui kogu vajalik teave on esitatud ja 
kui käesoleva määruse nõuete täitmiseks 
on olemas sobiv kord. Registreerimine
peaks kehtima kogu ELis.

(21) Käesoleva määruse ühtsete nõuete 
täitmise tõhusa järelevalve tagamiseks 
peaks päritoluliikmesriigi pädev asutus 
teostama järelevalvet selle üle, kas 
Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja 
täidab käesolevas määruses sätestatud 
ühtseid nõudeid. Selleks peaks Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondi valitseja, kes soovib 
turustada oma fondide osakuid või aktsiaid 
nimetuse „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” 
all, teavitama oma päritoluliikmesriigi 
pädevat asutust sellisest kavatsusest. Pädev 
asutus peaks fondivalitsejale andma 
tegevusloa siis, kui kogu vajalik teave on 
esitatud ja kui käesoleva määruse nõuete 
täitmiseks on olemas sobiv kord.
Tegevusluba peaks kehtima kogu ELis.
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmisel tuleb 
teha tehnilised kohandused kogu tekstis, 
välja arvatud direktiivi 2011/61/EL 
puudutavad sätted.)

Or. fr

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek. Mõisted „registreerima” ja „registreerimine” 
asendatakse mõistetega „tegevusluba andma” ja „tegevusluba” kogu tekstis, välja arvatud 
direktiivi 2011/61/EL puudutavad sätted.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve ja 
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liikmesriikide pädevad asutused peaksid 
korraldama Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondi kohta 
teabekampaaniaid, et tõmmata sellele 
investorite, investeerimisfondide 
valitsejate ja ettevõtete tähelepanu. 

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Komisjonil peaks olema ka õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid ELi toimimise lepingu 
artiklile 291 kohaste rakendusaktidega ning 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. novembri 2010. aasta määruse (EL) 
nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse 
otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ, 
artiklile 15. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvele tuleks teha 
ülesandeks koostada artiklis 16 
teatamismenetluse vormi ja meetodi 
rakenduslikud tehnilised standardid.

(30) Komisjonil peaks olema ka õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid ELi toimimise lepingu 
artiklile 291 kohaste rakendusaktidega ning 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. novembri 2010. aasta määruse (EL) 
nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse 
otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ, 
artiklile 15. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvele tuleks teha 
ülesandeks koostada artiklis 16 osutatud
teatamismenetluse vormi tehnilised 
standardid.

Or. fr

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek: kohandamine tehnilisi standardeid käsitlevate sätetega.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Käesolevas määruses sätestatud (31) Käesolevas määruses sätestatud 
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nõuete täpsustamiseks tuleks komisjonile 
anda volitused võtta vastu õigusakte 
kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 290 käesolevas määruses osutatud 
künniste arvutamise ja seire meetodite 
täpsustamiseks, kvalifitseeruvate 
portfelliettevõtjate kindlaksmääramise 
üksikasjad, huvide konflikti liigid, mida 
Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad 
peavad vältima, ning sellega seoses 
võetavad meetmed, kvalifitseeruvate 
portfelliettevõtjate saavutatavate 
sotsiaalsete mõjude mõõtmise menetluste 
üksikasjad ja läbipaistvusnõuete 
täpsustamise üksikasjad. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohased konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Kõnealuses 
töös tuleks arvesse võtta ka 
iseregulatsiooni algatusi ja 
käitumisjuhendeid.

nõuete täpsustamiseks tuleks komisjonile 
anda volitused võtta vastu õigusakte 
kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 290 käesolevas määruses osutatud 
künniste arvutamise ja seire meetodite 
täpsustamiseks, sotsiaalse eesmärgiga 
toodete ja teenuste liikide ja nende 
tootmise meetodite ning olukordade 
täpsustamiseks, milles võib omanikele ja 
investoritele kasumit jaotada,
kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate 
kindlaksmääramise üksikasjad, huvide 
konflikti liigid, mida Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad peavad 
vältima, ning sellega seoses võetavad 
meetmed, kvalifitseeruvate 
portfelliettevõtjate saavutatavate 
sotsiaalsete mõjude mõõtmise menetluste 
üksikasjad ja investoritele antava teabe 
sisu ja edastamise viisid. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohased konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil ja võttes
arvesse ka iseregulatsiooni algatusi ja 
käitumisjuhendeid. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide ühe- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. fr

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek, mille eesmärk on kohandada tekst delegeeritud õigusaktide 
tavasätetega.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 

välja jäetud
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sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. fr

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek. Sätted sisalduvad juba eelmises põhjenduses.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Käesolev määrus ei hõlma 
liikmesriikides sotsiaalettevõtluse 
toetuseks eksisteerivate maksualaste 
normide lähendamist. Nendes tuleb 
järgida liidu õigust, eelkõige 
mittediskrimineerimise põhimõtet. 
Komisjon kaalub hiljemalt käesoleva 
määruse läbivaatamise ajal, kas 
määrusesse tuleks sotsiaalettevõtluse 
edendamiseks lisada liidu maksusüsteemi 
puudutavad normid.

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” –
ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja, 
kes investeerib vähemalt 70 % oma kapitali 
sissemaksete ja sissenõudmata märgitud 
kapitali kogusummast varadesse, mis on 
kvalifitseeruvad investeeringud”;

(a) „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” –
ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja, 
kes investeerib vähemalt 70 % oma kapitali 
sissemaksete kogusummast varadesse, mis 
on kvalifitseeruvad investeeringud”;

Or. fr
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Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) väärtpaberistatud ja väärtpaberistamata 
võlainstrumendid, mille on emiteerinud 
kvalifitseeruv portfelliettevõtja;

ii) väärtpaberistatud ja väärtpaberistamata 
võlainstrumendid, mille on emiteerinud 
kvalifitseeruv portfelliettevõtja ja mis 
sisaldavad lihtveksleid ja hoiusertifikaate;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „kvalifitseeruv portfelliettevõtja” –
ettevõtja, kes Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondi investeeringu 
tegemise ajal ei ole noteeritud reguleeritud 
turul vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ 
artikli 4 lõike 1 punktile 14 kindlaks 
määratule, kelle aastakäive ei ületa 
50 miljonit eurot või kelle aastane 
bilansimaht ei ületa kokku 43 miljonit 
eurot, kes ise ei ole ühiseks 
investeerimiseks loodud ettevõtja ning:

(d) „kvalifitseeruv portfelliettevõtja” –
ettevõtja, kelle peakorter on Euroopa 
Liidus ja kes Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondi investeeringu 
tegemise ajal ei ole noteeritud reguleeritud 
turul vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ 
artikli 4 lõike 1 punktile 14 kindlaks 
määratule, kes ise ei ole ühiseks 
investeerimiseks loodud ettevõtja ning:

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ettevõtja kasutab toodete või teenuste 
tootmisviisi, mis kajastab tema sotsiaalset 
eesmärki;

– ettevõtja kasutab toodete või teenuste 
tootmisviisi, mis kajastab tema sotsiaalset 
eesmärki või sotsiaalseid eesmärke;
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Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kes kasutab kasumit põhieesmärgi 
saavutamiseks, selle asemel, et see jagada, 
ning on kehtestanud eelnevalt kindlaks 
määratud menetlused ja eeskirjad
kõikideks olukordadeks, kus kasum 
jagatakse osanikele ja omanikele;

ii) kes kasutab kasumit esmajärjekorras 
oma sotsiaalse põhieesmärgi või 
sotsiaalsete põhieesmärkide
saavutamiseks, selle asemel, et see jagada, 
ning on kehtestanud eelnevalt kindlaks 
määratud menetlused ja eeskirjad sellisteks 
erandlikeks olukordadeks, kus on võimalik 
jagada kasumit aktsionäridele või
omanikele. Eeskirjades peab olema täpselt 
sätestatud, et dividendide jaotamine ei 
tohi kahjustada ettevõtte sotsiaalset 
eesmärki või sotsiaalseid eesmärke.

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) „Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
valitseja” – juriidiline isik, kes haldab 
tavapärase äritegevuse raames vähemalt 
ühte Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi;

(h) „Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
valitseja” – juriidiline isik, kes haldab 
tavapärase äritegevuse raames vähemalt 
ühte Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi; kui 
Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi õiguslik 
vorm võimaldab sisest valitsemist ning kui 
Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi juhtorgan 
otsustab välist fondivalitsejat mitte 
nimetada, võib valitsejaks olla Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfond ise ning ta saab loa 
tegutseda Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
valitsejana.

Or. fr
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Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
valitsejad tagavad, et kvalifitseeruvate 
investeeringute kõrval muud vara soetades 
ei kasutata Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
kapitali sissemaksete ja sissenõudmata 
märgitud kapitali kogusummast rohkem 
kui 30 % muude kui kvalifitseeruvate 
investeeringute jaoks; selle piirmäära 
arvutamisel ei võeta arvesse lühiajalisi 
sularaha ja raha ekvivalendi hoiuseid.

1. Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
valitsejad tagavad, et kvalifitseeruvate 
investeeringute kõrval muud vara soetades 
ei kasutata Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
kapitali sissemaksete kogusummast 
rohkem kui 30 % muude kui 
kvalifitseeruvate investeeringute jaoks;
selle piirmäära arvutamisel ei võeta arvesse 
lühiajalisi sularaha ja raha ekvivalendi 
hoiuseid.

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
valitsejad ei laena, ei emiteeri 
võlakohustusi, ei anna Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondi tasandil tagatisi
ega kasuta Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
tasandil ühtegi meetodit, millega suureneks 
fondi riskipositsioon, kas sularaha või 
väärtpaberite laenamise, tuletisinstrumendi 
positsioonide kaudu või mis tahes muul 
viisil.

2. Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
valitsejad ei laena, ei emiteeri 
võlakohustusi ega kasuta Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondi tasandil ühtegi 
meetodit, millega suureneks fondi 
riskipositsioon, kas sularaha või 
väärtpaberite laenamise, tuletisinstrumendi 
positsioonide kaudu või mis tahes muul 
viisil.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad 
turustavad hallatavate Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondide osakuid või 
aktsiaid üksnes investoritele, kes on 
kutselised kliendid vastavalt direktiivi 
2004/39/EÜ II lisa I jaole või keda võib 
taotluse korral kutselistena käsitleda 
vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ II lisa 
II jaole, või muudele investoritele, juhul 
kui:

Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad 
turustavad hallatavate Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondide osakuid või 
aktsiaid üksnes investoritele, kes on 
kutselised kliendid vastavalt direktiivi 
2004/39/EÜ II lisa I jaole või keda võib 
taotluse korral kutselistena käsitleda 
vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ II lisa 
II jaole, või muudele investoritele, juhul 
kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused:

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohaldama asjakohaseid põhimõtteid ja 
menetlusi, et ennetada kuritarvitusi, mille 
puhul on alust arvata, et need võivad 
mõjutada investorite ja kvalifitseeruvate 
portfelliettevõtjate huve;

(b) kohaldama asjakohaseid põhimõtteid ja 
menetlusi, et ennetada kuritarvitusi, mis
võivad mõjutada investorite ja 
kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate huve, 
sealhulgas eelkõige eeskirju oma töötajate 
isiklike tehingute kohta ning osalemise 
kohta investeeringutes või nende 
haldamise kohta eesmärgiga investeerida 
enda nimel, ning tagada vähemalt, et iga 
Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
puudutavat tehingut on võimalik jälgida 
kuni selle alustamise, osapoolte, olemuse 
ja teostamise aja ja kohani välja ning et 
valitseja hallatavaid Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondi varasid 
investeeritakse vastavalt 
sotsiaalettevõtlusfondi eeskirjadele või 
asutamisdokumentidele või kehtivatele 
õigusnormidele;

Or. fr
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Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide 
valitsejatel peab alati olema piisavalt 
omavahendeid ning nad peavad alati 
kasutama piisavaid ja asjakohaseid 
tehnilisi ja inimressursse Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondide nõuetekohaseks 
valitsemiseks.

Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide 
valitsejatel peab alati olema piisavalt 
omavahendeid, mille hulk peab võrduma 
vähemalt ühe neljandikuga eelmise aasta 
üldkuludest.

Pädevad ametiasutused võivad seda nõuet 
korrigeerida juhul, kui eelmise aastaga 
võrreldes on Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondi äritegevuses 
toimunud olulisi muutusi.
Kui Euroopa sotsiaalettevõtlusfond on 
tegutsenud alla aasta, kaasa arvatud 
tegevuse alustamise kuupäev, peavad 
omavahendid võrduma ühe neljandikuga 
tema äriplaanis planeeritud üldkuludest, 
välja arvatud juhul, kui pädevad 
ametiasutused nõuavad nimetatud plaani 
korrigeerimist.
Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide 
valitsejad peavad alati kasutama piisavaid 
ja asjakohaseid tehnilisi ja inimressursse 
Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide 
nõuetekohaseks valitsemiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
investeerimispoliitika eesmärgiks olev 
positiivne sotsiaalne mõju, sealhulgas 
vajaduse korral selliste tulemuste prognoos 
mõistlikkuse piires ning teave varasema 

(c) Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
investeerimispoliitika eesmärgiks olev 
positiivne sotsiaalne mõju, niivõrd kui see 
on võimalik objektiivselt mõõdetavate 
tulemusnäitajate abil, sealhulgas vajaduse 
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tulemuslikkuse kohta selles valdkonnas; korral selliste tulemuste prognoos 
mõistlikkuse piires ning teave varasema 
tulemuslikkuse kohta selles valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja 
tasu arvutamise kirjeldus;

(i) Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi valitseja
ja fondi investorite tasu arvutamise 
kirjeldus;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
1. Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
valitseja tagab, et iga tema valitsetava 
sotsiaalettevõtlusfondi kohta määratakse 
üks depositoorium vastavalt käesolevale 
artiklile.
2. Depositoorium on üksus, mis vastab 
ühele direktiivi 2011/61/EL artikli 21 
lõikes 3 sätestatud kategooriatest.
3. Depositooriumis säilitatakse võlakirju 
ja teostab fondivalitseja tegevuse üle 
järelevalvet.

Or. fr
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Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) turustada olemasoleva Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid
liikmesriigis, mida ei ole märgitud
artikli 14 lõike 1 punktis d osutatud 
loetelus.

(b) turustada sellise olemasoleva Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või 
aktsiaid, mille artikli 14 lõikes 1 sätestatud 
tunnuseid on muudetud;

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
esitab rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõud komisjonile hiljemalt [sisestada 
kuupäev].

4. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
esitab rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõud komisjonile hiljemalt kuus kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. fr

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek: kuupäev tuleb täpsustada.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peab 
keskandmebaasi, mis on interneti kaudu 
avalikult kättesaadav ning milles on 
loetletud kõik käesoleva määruse kohaselt 
Euroopa Liidus registreeritud Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad.

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
peab keskandmebaasi, mis on interneti 
kaudu avalikult kättesaadav ning milles on 
loetletud kõik käesoleva määruse kohaselt 
Euroopa Liidus registreeritud Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad. 

2. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja 
liikmesriikide pädevad asutused 
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korraldavad Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondi kohta 
teabekampaaniaid, et tõmmata sellele 
investorite, investeerimisfondide 
valitsejate ja ettevõtete tähelepanu. 

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve teevad 
käesoleva määruse kohaste vastavate 
ülesannete teostamisel vajaduse korral
koostööd.

1. Pädevad asutused teevad käesoleva 
määruse kohaldamisel vastavalt määrusele 
(EL) nr 1095/2010 Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvega koostööd.

Or. fr

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek: on vaja osutada määrusele nr 1095/2010, millega asutati 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nad vahetavad kogu teavet ja 
dokumente, mis on vajalikud käesoleva 
määruse rikkumiste kindlakstegemiseks ja 
heastamiseks.

2. Pädevad asutused esitavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvele viivitamata 
kogu teabe, mis on vajalik tema 
ülesannete täitmiseks määruse (EL) nr 
1095/2010 kohaselt. Eelkõige vahetavad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja 
pädevad asutused kogu teavet ja 
dokumente, mis on vajalikud käesoleva 
määruse rikkumiste kindlakstegemiseks ja 
heastamiseks.
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Or. fr

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek, mis sisaldab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet käsitlevaid 
tavasätteid.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate 
kindlakstegemise kriteeriumide praktiline 
rakendamine ja selle mõju 
sotsiaalettevõtete arengule kogu Euroopa 
Liidus;

(c) kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate 
kindlakstegemise kriteeriumide praktiline 
rakendamine ja selle mõju 
sotsiaalettevõtete arengule kogu Euroopa 
Liidus ning võimalus kehtestada 
sotsiaalettevõtte märgis Euroopa tasandil;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Euroopa Väärtpaberijärelevalve 
tehtud loetelu ja Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondi valitsejate 
kasutusele võetud menetluste analüüs, et 
mõõta artiklis 9 nimetatud 
kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate 
saavutatud positiivseid sotsiaalseid 
tulemusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) käesoleva määruse reguleerimisala, 
sealhulgas 500 miljoni euro künnis.

(d) käesoleva määruse reguleerimisala, 
sealhulgas võimalus muuta artikli 2 lõikes 
1 nimetatud künnist, ning võimalus 
lubada selle künnise ületanud fondidel 
kasutada Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
märgist;

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) võimalus laiendada Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondide osakute või 
aktsiate turustamist investoritele, kes ei 
ole kutselised kliendid artikli 6 tähenduses 
ja soovivad investeerida üle 100 000 euro, 
ning täiendavad kaitsemeetmed sellistele 
investoritele, et toetada sellist laiendamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) – võimalus lisada käesolevasse 
määrusesse sotsiaalettevõtluse 
edendamise eesmärgil liidu 
maksusüsteemi käsitlevad normid. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 a
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
hindab hiljemalt aasta möödumisel 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast 
oma personali- ja ressursivajadust seoses 
oma käesoleva määruse kohaste volituste 
ja ülesannetega ning esitab Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 
sellekohase aruande. 

Or. fr

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek, mis võimaldab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel vajaduse 
korral kohandada oma vahendid uute ülesannetega.
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SELETUSKIRI

Sotsiaalettevõtted on ettevõtted, mille peamine eesmärk ei ole kasumi teenimine, vaid 
positiivse sotsiaalse mõju saavutamine, nt ebasoodsas olukorras olevate või tõrjutud isikute 
integreerimine. Kuna need ettevõtted tegutsevad vaid sotsiaalse eesmärgi nimel, rahastatakse 
neid praegu peamiselt toetuste kaudu. See ei võimalda neil jätkusuutlikult ja innovaatiliselt 
kasvada, eriti praegusel suurte eelarvekärbete perioodil. 

Ettevõtetena on neil vaja ka muid rahastamisallikaid, mis võimaldaksid neil täita oma 
ülesannet ja seeläbi tugevdada sotsiaalset turumajandust. Seda eesmärki ongi silmas peetud 
käesoleva määruse ettepanekus, milles nähakse ette luua Euroopa sotsiaalettevõtlusfondile nn 
Euroopa pass. 

Komisjoni andmetel hõlmab sotsiaalettevõtlus juba praegu 10 % Euroopa ettevõtetest ja seal 
töötab 11 miljonit töötajat. Solidaarne investeerimisturg, mis mõnes liikmesriigis on juba 
aktiivne, on kasvamas, kuid siiski veel killustatud. 

Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi märgise loomine tähendab ühtlustatud nõudeid 
fondivalitsejatele, kes seda soovivad kasutada. Käesolev määrus aitab ühelt poolt investoreid, 
kes soovivad teha solidaarseid investeeringuid, ja teiselt poolt sotsiaalettevõtteid, kes vajavad 
täiendavaid rahastamisallikaid. 

Raportöör väljendab seetõttu heameelt komisjoni poliitilise tahte ja tema esitatud ettepaneku 
suhteliselt tasakaalustatud teksti üle. Raportöör ei soovinudki teksti põhjalikult muuta, vaid 
pigem täpsustada ja tugevdada. 

Tegemist on esimese etapiga, mis peab olema osa sotsiaalettevõtlust toetavast Euroopa 
strateegiast. Käesolevas määruses ei seata kahtluse alla meetmeid, mida liikmesriikides juba 
rakendatakse, vaid see on mõeldud nende täiendamiseks, et parandada Euroopa solidaarse 
investeerimise turgu. Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi märgis peaks ühtlasi olema vahend, mis 
on investoritele atraktiivne ja pakub neile turvatunnet. Selle on endale prioriteediks seadnud 
ka raportöör ning käesolev raport on koostatud just sellest seisukohast lähtuvalt. 

Teavitamine

Käesoleva vahendi edukuse tagamiseks peab raportöör vajalikuks, et määruse jõustumisega 
kaasneks investorite, fondivalitsejate ja sellest vahendist tõenäoliselt kasusaavate ettevõtete 
laialdane teavitamine. Selle ülesande peaksid endale võtma Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve ja liikmesriikide pädevad asutused. 

Kaitsemeetmed 

Turvalisust ja läbipaistvust tuleks suurendada, karmistades selleks järgmisi nõudeid:



PR\893736ET.doc 23/24 PE483.704v01-00

ET

– liikmesriikide pädevad asutused peaksid andma fondivalitsejale tegevusloa ja mitte 
piirduma üksnes registreerimisega, mis ei võimalda neil tagada, et fondivalitseja täidab 
käesoleva määruse tingimusi;

– igale Euroopa sotsiaalettevõtlusfondile tuleks määrata depositoorium, et tagada alaline teave 
fondi varade olemasolu kohta;

– suurendada tuleks tehingute läbipaistvust ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi puudutavat iga 
tehingut peaks olema võimalik jälgida tagasiulatuvalt kuni selle alguseni;

– investoritele ja liikmesriikide pädevatele asutustele edastatav teave peaks oleks piisavalt 
selge ja terviklik. 

Seos muude reguleerivate vahenditega 

Viimastel aastatel on avaldatud hulk finantsturgu reguleerivaid õigusakte. Käesolev õigusakt 
peab nendega harmooniliselt kokku sobima. Just sel põhjusel on raportöör esitanud mitu 
muudatusettepanekut ühtluse tagamiseks, eelkõige alternatiivsete investeerimisfondide 
direktiivi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve määrusega, et oleks tagatud maksimaalne 
õiguskindlus. 

Omavahendid

Õiguskindluse huvides esitas raportöör ka mõned täpsustused komisjoni ettepanekus sisalduva 
omavahendite nõude kohta.

Abikõlblikud ettevõtjad 

Käesoleva määrusega kavatsetakse hõlbustada sotsiaalettevõtete rahastamist. See tähendab, et 
kõige olulisem oma abikõlbliku ettevõtte määratlus. 
Kõigepealt tuleb täpsustada, et määrusega soovitakse hõlbustada selliste sotsiaalettevõtete 
rahastamist, kelle peakorter on Euroopa Liidus.
Teiseks jätavad komisjoni pakutud künnised, mis vastavad VKEde määratlusele, välja 
ettevõtted, kellel on ometi väga selge sotsiaalne eesmärk, näiteks sotsiaalkorteritega tegelevad 
organisatsioonid. Seetõttu arvab raportöör, et teksti tuleks muuta paindlikumaks, et vältida 
künnise niisugust mõju, mis on määruse enda eesmärgiga täiesti vastuolus. 

Tingimustele vastavad vahendid 

Raportöör soovis võimalikult suurt tingimustele vastavate vahendite valikut, jällegi 
eesmärgiga hõlbustada sotsiaalettevõtete rahastamist ja järgida liikmesriikides kehtivaid 
kasutustavasid. 

Läbivaatamine 

Raportöör koostas käesoleva raporti eesmärgiga, et loodud Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi 
märgis muutuks kohe kohaldatavaks, oleks investoritele atraktiivne ja sotsiaalettevõtetele 
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kasulik. Kuna tegemist on uue vahendiga, tuleks ette näha selle läbivaatamine nelja aasta 
pärast. 

Läbivaatamine peaks hõlmama järgmist: 

– analüüs sotsiaalettevõtte märgise loomise võimaluste ja viiside kohta Euroopa tasandil;

– analüüs võimalike meetodite kohta, kuidas usaldusväärselt ja läbipaistvalt uurida 
sotsiaalettevõtete positiivset mõju;

– analüüs võimaluse kohta laiendada käesoleva määruse kohaldamisala, et kaasata suuremad 
fondid ja mittekutselistest klientidest investorid; 

– analüüs võimaluse kohta lisada käesolevasse määrusesse sotsiaalettevõtluse edendamise 
eesmärgil Euroopa maksusüsteemi normid.

Lisaks finantsturgude väga vajalikule reguleerimisele on käesolev määrus ka 
sotsiaalettevõtete rahastamise vahend, mis loodetavasti osutub viljakaks. Euroopa 
sotsiaalettevõte, kellel on tõeline Euroopa pass, on esimene investeerimisvahend, mis ei 
põhine kasumi teenimisel ega spekulatsioonil, vaid tahtel edendada ühiskonda 
ettevõtlusvaimust taganemata. Käesolev määrus on seetõttu täieõiguslik osa ELi kehtestatud 
2020. aasta strateegiast, mille eesmärk on arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv. 


