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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai szociális vállalkozási alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0862),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0489/2011),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság …-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ez a rendelet a Bizottság 2011. 
október 25-i, „Kezdeményezés a szociális 
vállalkozásért. A szociális vállalkozásokat 
mint a szociális gazdaság és innováció 
kulcsszereplőit előmozdító szabályozási 
légkör kialakítása” című közleményében1

ismertetett, szociális vállalkozásokért 
indított kezdeményezés keretébe 

                                               
1 HL C 0, 0000.0.0., 0. o., /A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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illeszkedik.
___________
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ennek a rendeletnek nem az a célja, 
hogy csorbát ejtsen a szociális 
vállalkozásokba történő beruházást 
lehetővé tevő nemzeti rendelkezéseken, 
hanem hogy uniós szinten kiegészítse 
azokat.

Or. fr

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Tekintettel a szociális gazdasági 
társaságok specifikus finanszírozási 
igényeire, világosan meg kell határozni 
azokat az eszköztípusokat, amelyeket az 
európai szociális vállalkozási alapok a 
finanszírozásukhoz felhasználhatnak. Ezért 
e rendeletnek egységes szabályokat kell 
megállapítania az európai szociális 
vállalkozási alapok számára az általuk 
felhasználható, elfogadható befektetési 
eszközökre vonatkozóan, beleértve a 
sajáttőke-eszközöket, a hitelviszonyt 
megtestesítő eszközöket, a más európai 
szociális vállalkozási alapokba történő 
befektetéseket, valamint a hosszú és 
középtávú hiteleket.

(9) Tekintettel a szociális gazdasági 
társaságok specifikus finanszírozási 
igényeire, világosan meg kell határozni 
azokat az eszköztípusokat, amelyeket az 
európai szociális vállalkozási alapok a 
finanszírozásukhoz felhasználhatnak. Ezért 
e rendeletnek egységes szabályokat kell 
megállapítania az európai szociális 
vállalkozási alapok számára az általuk 
felhasználható, elfogadható befektetési 
eszközökre vonatkozóan, beleértve a 
sajáttőke-eszközöket, a hitelviszonyt 
megtestesítő eszközöket – ideértve a saját 
váltókat és a takarékjegyeket–, a más 
európai szociális vállalkozási alapokba 
történő befektetéseket, valamint a hosszú 



PR\893736HU.doc 7/24 PE483.704v01-00

HU

és középtávú hiteleket.

Or. fr

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az e rendeletben foglalt egységes 
követelményeknek való megfelelés 
hatékony felügyeletének biztosítása 
érdekében a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatósága felügyeli, hogy az 
európai szociális vállalkozási alapkezelők 
megfelelnek-e az e rendeletben 
meghatározott egységes 
követelményeknek. Ezért az az európai 
szociális vállalkozási alapkezelő, aki az 
alapjait az „európai szociális vállalkozási 
alap” megnevezés alatt kívánja 
forgalmazni, köteles értesíteni szándékáról 
a székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságát. Az illetékes hatóságnak
nyilvántartásba kell vennie az alapkezelőt, 
ha valamennyi szükséges információ 
benyújtásra került, és megfelelő 
intézkedések biztosítják az e rendelet 
követelményeinek való megfelelést. A 
nyilvántartás az Európai Unió egész 
területén érvényes.

(21) Az e rendeletben foglalt egységes 
követelményeknek való megfelelés 
hatékony felügyeletének biztosítása 
érdekében a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatósága felügyeli, hogy az 
európai szociális vállalkozási alapkezelők 
megfelelnek-e az e rendeletben 
meghatározott egységes 
követelményeknek. Ezért az az európai 
szociális vállalkozási alapkezelő, aki az 
alapjait az „európai szociális vállalkozási 
alap” megnevezés alatt kívánja 
forgalmazni, köteles értesíteni szándékáról 
a székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságát. Az illetékes hatóságnak
engedélyeznie kell az alapkezelőt, ha 
valamennyi szükséges információ 
benyújtásra került, és megfelelő 
intézkedések biztosítják az e rendelet 
követelményeinek való megfelelést. Az
engedély az Európai Unió egész területén 
érvényes.

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik; elfogadása esetén az egész 
szövegben megfelelő változtatásokra van 
szükség, a 2011/61/EU irányelvre 
vonatkozó rendelkezések kivételével.)

Or. fr

Indokolás

Az egész szöveget érintő módosítás. A „nyilvántartásba vesz” és a „nyilvántartás” szavakat 
az „engedélyez” és az „engedély” szavak váltják fel a szöveg egészében a 2011/61/EU 
irányelvre vonatkozó rendelkezések kivételével.
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Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Az EÉPH és a tagállamok illetékes 
hatóságai tájékoztató kampányokat 
szerveznek a befektetők, a befektetésialap-
kezelők és a vállalkozások számára az 
európai szociális vállalkozási alapok 
létezéséről.

Or. fr

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 291. cikke szerinti végrehajtási 
aktusok révén, valamint az európai 
felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-
piaci Hatóság) létrehozásáról, a 
716/2009/EK határozat módosításáról és a 
2009/77/EK bizottsági határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2010. november 
24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 15. cikkével összhangban 
végrehajtás-technikai standardokat 
fogadjon el. Az EÉPH-t meg kell bízni a 
16. cikk szerinti bejelentési eljárás
formájára és módszerére vonatkozó 
végrehajtás-technikai standard-tervezetek 
kidolgozásával.

(30) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 291. cikke szerinti végrehajtási 
aktusok révén, valamint az európai 
felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-
piaci Hatóság) létrehozásáról, a 
716/2009/EK határozat módosításáról és a 
2009/77/EK bizottsági határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2010. november 
24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 15. cikkével összhangban 
végrehajtás-technikai standardokat 
fogadjon el. Az EÉPH-t meg kell bízni a 
16. cikk szerinti bejelentés formájára 
vonatkozó végrehajtás-technikai standard-
tervezetek kidolgozásával.

Or. fr

Indokolás

Technikai módosítás: hozzáigazítás a technikai standardokra vonatkozó rendelkezéshez.
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Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az e rendeletben meghatározott 
követelmények pontosítása érdekében az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikke szerinti, jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatáskört kell a 
Bizottságra ruházni az e rendeletben 
említett küszöbérték számítása és 
ellenőrzése céljára alkalmazandó 
módszerek meghatározása, a minősített 
portfólióvállalkozások kiválasztása, az 
európai szociális vállalkozási alapkezelők 
által kerülendő összeférhetetlenségi 
helyzetek fajtáinak és az ezzel 
összefüggésben szükséges lépések
meghatározása, a minősített 
portfólióvállalkozások által elérendő 
pozitív társadalmi hatások mérésére 
szolgáló eljárások, valamint az 
átláthatósági követelmények 
meghatározása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, szakértői szinten is. A munka 
során tekintetbe kell venni az 
önszabályozási kezdeményezéseket és a 
magatartási szabályokat is.

(31) Az e rendeletben meghatározott 
követelmények pontosítása érdekében az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikke szerinti, jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatáskört kell a 
Bizottságra ruházni az e rendeletben 
említett küszöbérték számítása és 
ellenőrzése céljára alkalmazandó 
módszerek pontosítása, a szociális 
célkitűzést szolgáló áru- és 
szolgáltatástípusok, illetve árutermelési és 
szolgáltatásnyújtási módok és a nyereség 
tulajdonosok és befektetők közötti 
esetleges felosztása körülményeinek, az 
európai szociális vállalkozási alapkezelők 
által kerülendő összeférhetetlenségi 
helyzetek fajtáinak és az ezzel 
összefüggésben szükséges lépések
pontosítása, a minősített 
portfólióvállalkozások által elérendő 
pozitív társadalmi hatások mérésére 
szolgáló eljárások, valamint a befektetők 
számára nyújtandó tájékoztatás tartalma
tekintetében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten és
tekintetbe véve az önszabályozási 
kezdeményezéseket és a magatartási
szabályokat– megfelelő konzultációkat 
folytasson. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. fr
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Indokolás

Technikai módosítás, melynek célja, hogy a szöveget hozzáigazítsa a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokra vonatkozó szokásos rendelkezésekhez.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
kidolgozása során biztosítania kell, hogy a 
megfelelő dokumentumokat egyidejűleg, 
kellő időben és megfelelő módon 
eljuttassák az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz.

törölve

Or. fr

Indokolás

Technikai módosítás. Ez a rendelkezés az előző preambulumbekezdésben szerepel.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Ez a rendelet nem kívánja 
egymáshoz közelíteni a tagállamok 
szociális vállalkozásokat ösztönző adóügyi 
rendelkezéseit. Ezeknek a 
rendelkezéseknek tiszteletben kell 
tartaniuk az uniós jogszabályokat, 
nevezetesen a megkülönböztetés 
tilalmának elvét. Legkésőbb e rendelet 
felülvizsgálatakor a Bizottság 
tanulmányozza annak időszerűségét, hogy 
ezt a rendeletet a szociális vállalkozásokat 
ösztönző európai adórendelkezéssel látja 
el.

Or. fr
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Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „európai szociális vállalkozási alap”:
olyan kollektív befektetési vállalkozás, 
amely összesített tőke-hozzájárulásainak 
és le nem hívott tőkéjének legalább 70%-át 
minősített befektetésekbe helyezi ki;

a) „európai szociális vállalkozási alap”:
olyan kollektív befektetési vállalkozás, 
amely összesített tőkéjének legalább 70%-
át minősített befektetésekbe helyezi ki;

Or. fr

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) minősített portfólióvállalkozás által 
kibocsátott, értékpapírosított és nem 
értékpapírosított, hitelviszonyt megtestesítő 
eszközök;

ii) minősített portfólióvállalkozás által 
kibocsátott, értékpapírosított és nem 
értékpapírosított, hitelviszonyt megtestesítő 
eszközök, ideértve a saját váltókat és a 
takarékjegyeket;

Or. fr

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „minősített portfólióvállalkozás” olyan 
vállalkozás, amelyet az európai szociális 
vállalkozási alap által eszközölt befektetés 
idején nem jegyeztek a 2004/39/EK 
irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14) 
pontja szerinti szabályozott piacon, 
továbbá az éves árbevétele nem haladja 
meg az 50 millió EUR-t, vagy az éves 

d) „minősített portfólióvállalkozás”: olyan 
vállalkozás, melynek székhelye az Európai 
Unióban van és amelyet az európai 
szociális vállalkozási alap által eszközölt 
befektetés idején nem jegyeztek a 
2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének 14) pontja szerinti 
szabályozott piacon, továbbá amely nem 
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mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 
millió EUR-t, és:

kollektív befektetési vállalkozás, és:

Or. fr

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
Article 3 – paragraph 1 – point d – point i – indent 2

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a vállalkozás árutermelési vagy 
szolgáltatásnyújtási módja a társadalmi 
célkitűzését szolgálja;

– a vállalkozás árutermelési vagy 
szolgáltatásnyújtási módja a társadalmi 
célkitűzését vagy célkitűzéseiét szolgálja;

Or. fr

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) nyereségét nem osztja fel, hanem
elsődleges célkitűzésének elérésére 
fordítja, és előre meghatározott 
eljárásokkal és szabályokkal rendelkezik a 
nyereség részvényesek és tulajdonosok 
közötti felosztási körülményeire 
vonatkozóan;

ii) nyereségét nem osztja fel, hanem
elsősorban szociális 
célkitűzésének/célkitűzéseinek elérésére 
fordítja, és az olyan, elvileg kivételes 
esetekre, amikor ilyen felosztás lehetséges 
a részvényesek és a tulajdonosok között,
előre meghatározott eljárásokkal és 
szabályokkal rendelkezik. Ezek a
szabályok előírják, hogy a nyereség
felosztása nem eredményezheti az 
elsődleges szociális cél(ok) csorbulását.

Or. fr

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „európai szociális vállalkozási 
alapkezelő”: olyan jogi személy, amelynek 
alaptevékenysége legalább egy európai 
szociális vállalkozási alap kezelése;

h) „európai szociális vállalkozási 
alapkezelő”: olyan jogi személy, amelynek 
alaptevékenysége legalább egy európai 
szociális vállalkozási alap kezelése. Ha a 
szociális vállalkozási alap jogi formája 
lehetővé teszi a belső kezelést, és a 
szociális vállalkozási alap irányító 
testülete úgy dönt, hogy nem jelöl ki külső 
alapkezelőt, akkor maga a szociális
vállalkozási alap kap engedélyt az 
alapkezelőként való működésre.

Or. fr

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai szociális vállalkozási 
alapkezelő biztosítja azt, hogy a minősített 
befektetésektől eltérő eszközökbe történő 
befektetés esetén az alap összesített tőke-
hozzájárulásainak és le nem hívott
tőkéjének legfeljebb 30%-át fektetik a 
minősített befektetésektől eltérő 
eszközökbe. A rövid távú pénzeszközöket 
és pénzeszköz-egyenértékeseket nem kell 
figyelembe venni e határérték 
számításánál.

(1) Az európai szociális vállalkozási 
alapkezelő biztosítja azt, hogy a minősített 
befektetésektől eltérő eszközökbe történő 
befektetés esetén az alap összesített 
tőkéjének legfeljebb 30%-át fektetik a 
minősített befektetésektől eltérő 
eszközökbe. A rövid távú pénzeszközöket 
és pénzeszköz-egyenértékeseket nem kell 
figyelembe venni e határérték 
számításánál.

Or. fr

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai szociális vállalkozási (2) Az európai szociális vállalkozási 
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alapkezelő az európai szociális vállalkozási 
alap szintjén nem vesz fel kölcsönt, nem 
bocsát ki hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírt, nem vállal garanciát, és nem 
alkalmaz olyan módszert, amely akár pénz-
vagy értékpapírkölcsönök, akár 
származékos pozíciók felvétele útján vagy 
bármely más módon növelné az alap 
kockázatát.

alapkezelő az európai szociális vállalkozási 
alap szintjén nem vesz fel kölcsönt, nem 
bocsát ki hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírt és nem alkalmaz olyan 
módszert, amely akár pénz- vagy 
értékpapírkölcsönök, akár származékos 
pozíciók felvétele útján vagy bármely más 
módon növelné az alap kockázatát.

Or. fr

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai szociális vállalkozási 
alapkezelők az általuk kezelt európai 
szociális vállalkozási alapok befektetési 
jegyeit és részvényeit kizárólag olyan 
befektetők részére forgalmazzák, amelyek 
a 2004/39/EK irányelv II. mellékletének I. 
szakasza szerinti szakmai ügyfeleknek 
minősülnek, vagy amelyek a 2004/39/EK 
irányelv II. mellékletének II. szakaszával 
összhangban, kérésre, szakmai ügyfélként 
kezelhetők, vagy egyéb befektetők részére, 
amennyiben:

Az európai szociális vállalkozási 
alapkezelők az általuk kezelt európai 
szociális vállalkozási alapok befektetési 
jegyeit és részvényeit csak és kizárólag 
olyan befektetők részére forgalmazzák, 
amelyek a 2004/39/EK irányelv II. 
mellékletének I. szakasza szerinti szakmai 
ügyfeleknek minősülnek, vagy amelyek a 
2004/39/EK irányelv II. mellékletének II. 
szakaszával összhangban, kérésre, szakmai 
ügyfélként kezelhetők, vagy egyéb 
befektetők részére, amennyiben teljesül 
valamennyi alábbi feltétel:

Or. fr

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelő szabályozási elveket és 
eljárásokat alkalmaz a befektetők és a 
minősített portfólióvállalkozások érdekeit
érintő, várhatóan felmerülő jogellenes 

b) megfelelő szabályozási elveket és 
eljárásokat alkalmaz a befektetők és a 
minősített portfólióvállalkozások érdekeit
sértő jogellenes gyakorlatok 
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gyakorlatok megakadályozására; megakadályozására, ideértve nevezetesen 
az alkalmazottai személyes tranzakcióira 
vagy a saját célra történő befektetések 
céljából történő részvételre vagy 
befektetéskezelésre vonatkozó szabályokat, 
garantálva legalább azt, hogy az európai 
szociális vállalkozási alappal kapcsolatos 
valamennyi tranzakció kapcsán 
rekonstruálni lehessen annak eredetét, az 
érintett feleket, a tranzakció jellegét, 
illetve hogy hol és mikor hajtották azt 
végre, továbbá hogy a kezelő által kezelt 
európai szociális vállalkozási alap 
eszközeit az európai szociális vállalkozási 
alapokról szóló rendeletnek, illetve alapító 
okiratainak és a hatályos jogi 
rendelkezéseknek megfelelően fektessék 
be;

Or. fr

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai szociális vállalkozási 
alapkezelőknek mindenkor rendelkezniük 
kell elegendő saját forrással, valamint az 
európai szociális vállalkozási alapok 
megfelelő kezeléséhez szükséges, 
megfelelő és kielégítő emberi és technikai 
erőforrással.

Az európai szociális vállalkozási 
alapkezelőknek mindenkor rendelkezniük 
kell elegendő saját forrással, amely 
legalább előző évi általános költségeik 
összege negyedének felel meg.

Az illetékes hatóságok módosíthatják ezt a 
követelményt abban az esetben, ha a 
megelőző évhez képest az európai szociális 
vállalkozási alap üzleti tevékenységében 
lényeges változás következett be.
Ha az európai szociális vállalkozási alap 
még nem végez egy teljes éve üzleti 
tevékenységet, ideértve az indulás napját, 
a követelmény az üzleti tervben szereplő 
általános költségek összegének negyede, 
feltéve, hogy az illetékes hatóságok nem 
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kérik ennek a tervnek a módosítását.
Az európai szociális vállalkozási 
alapkezelők az európai szociális 
vállalkozási alapok megfelelő kezeléséhez 
szükséges, megfelelő és kielégítő emberi 
és technikai erőforrással rendelkeznek.

Or. fr

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az európai szociális vállalkozási alap 
befektetési politikája révén formálódó 
pozitív társadalmi hatás, szükség szerint 
ideértve az ilyen eredményekkel 
kapcsolatos ésszerű előrejelzéseket és a 
múltbeli teljesítményre vonatkozó 
információkat;

c) az európai szociális vállalkozási alap
befektetési politikája révén formálódó 
pozitív társadalmi hatás, amennyire 
lehetséges, objektíven mérhető 
teljesítménymutatók segítségével és
szükség szerint ideértve az ilyen 
eredményekkel kapcsolatos ésszerű 
előrejelzéseket és a múltbeli teljesítményre 
vonatkozó információkat;

Or. fr

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés– i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) annak ismertetése, hogy milyen módon 
történik az európai szociális vállalkozási 
alapkezelő díjazásának kiszámítása;

i) annak ismertetése, hogy milyen módon 
történik az európai szociális vállalkozási 
alapkezelő és befektetői díjazásának 
kiszámítása;

Or. fr
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Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
1. Az európai szociális vállalkozási alap 
kezelője minden egyes általa kezelt 
európai szociális vállalkozási alap 
vonatkozásában biztosítja, hogy e cikkel 
összhangban egyetlen letétkezelőt 
jelöljenek ki.
2. A letétkezelő a 2011/61/EU irányelv 21. 
cikke (3) bekezdésében említett kategóriák 
egyikének megfelelő egység.
3. A letétkezelő kezeli az értékpapírokat és 
ellenőrzi a kezelő társaság lépéseit.

Or. fr

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) már létező európai szociális vállalkozási 
alapot kíván forgalmazni a 14. cikk (1)
bekezdésének d) pontjában említett
felsorolásban nem szereplő tagállamban.

b) olyan európai szociális vállalkozási 
alapot kíván forgalmazni, melynek a 14. 
cikk (1) bekezdésében említett jellemzőit 
módosították.

Or. fr

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EÉPH az említett végrehajtás-
technikai standard-tervezeteket [dátum 

(4) Az EÉPH az említett 
végrehajtástechnikai standardtervezeteket
legkésőbb hat hónappal e rendelet 
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beszúrása]-ig benyújtja a Bizottsághoz. hatálybalépése után benyújtja a 
Bizottsághoz.

Or. fr

Indokolás

Technikai módosítás: pontosítani kell az időpontot.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH az interneten keresztül 
nyilvánosan hozzáférhető központi 
adatbázist tart fenn, amely tartalmazza az 
Unióban az e rendelettel összhangban 
nyilvántartásba vett valamennyi európai 
szociális vállalkozási alapkezelőt.

1. Az EÉPH az interneten keresztül 
nyilvánosan hozzáférhető központi 
adatbázist tart fenn, amely tartalmazza az 
Unióban az e rendelettel összhangban 
nyilvántartásba vett valamennyi európai 
szociális vállalkozási alapkezelőt.

2. Az EÉPH és a tagállamok illetékes 
hatóságai tájékoztató kampányokat 
szerveznek a befektetők, a befektetésialap-
kezelők és a vállalkozások számára az 
európai szociális vállalkozási alapok 
létezéséről.

Or. fr

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok és az EÉPH
együttműködik egymással minden olyan 
esetben, amikor az az e rendelet szerinti 
feladataik elvégzéséhez szükséges.

(1) E rendelet alkalmazásában az illetékes 
hatóságok az 1095/2010/EU rendeletnek 
megfelelően együttműködnek az EÉPH-
val.

Or. fr
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Indokolás

Technikai módosítás: fontos hivatkozni az EÉPH-t létrehozó 1095/2010/EU rendeletre.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok és az EÉPH
kicserélnek egymással minden olyan 
információt és dokumentumot, amely az e 
rendelet előírásai megszegésének 
megállapításához és a kötelességszegések 
orvoslásához szükséges.

(2) Az illetékes hatóságok az 
1095/2010/EU rendeletnek megfelelően 
haladéktalanul az EÉPH rendelkezésére 
bocsátják a feladatainak elvégzéséhez 
szükséges valamennyi információt. Az 
EÉPH és az illetékes hatóságok
kicserélnek egymással minden olyan 
információt és dokumentumot, amely az e 
rendelet előírásai megszegésének 
megállapításához és a kötelességszegések 
orvoslásához szükséges.

Or. fr

Indokolás

Technikai módosítás, amely átveszi az EÉPH-val kapcsolatos szokásos rendelkezéseket.

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés– c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a minősített portfólióvállalkozások 
meghatározására szolgáló kritériumok 
gyakorlati alkalmazása és ennek hatása a 
szociális gazdasági társaságok fejlődésére 
az Unióban;

c) a minősített portfólióvállalkozások 
meghatározására szolgáló kritériumok 
gyakorlati alkalmazása és ennek hatása a 
szociális gazdasági társaságok fejlődésére 
az Unióban, továbbá a „szociális 
vállalkozás” címke európai szintű 
bevezetésének időszerűsége;

Or. fr
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Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés– c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) az európai szociális alapok kezelői 
által a 9. cikkben említett minősített 
portfólióvállalkozások által gyakorolt 
pozitív szociális hatások mérésére 
bevezetett eljárások EÉPH által végzett 
összeírása és elemzése;

Or. fr

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés– d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rendelet hatálya, beleértve az 500 
millió EUR összegű küszöbértéket.

d) a rendelet hatálya, beleértve a 2. cikk (1) 
bekezdésében rögzített küszöbérték 
módosításának lehetőségét, és annak 
időszerűsége, hogy lehetővé tegyék az e
küszöbértéket túllépő alapok számára az 
„európai szociális vállalkozási alap”
címke használatát;

Or. fr

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés– d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) annak lehetősége, hogy az európai 
szociális vállalkozási alapok 
forgalmazását kiterjesszék a 6. cikk 
szerinti, szakmai ügyfeleknek nem 
minősülő olyan befektetőkre, akik 
100 000 eurónál kisebb összeget kívánnak 
befektetni, valamint az ilyen kiterjesztés 
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alátámasztására szolgáló, ezeket a 
befektetőket védő kiegészítő intézkedések;

Or. fr

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés– d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) annak időszerűsége, hogy ezt a 
rendeletet a szociális vállalkozásokat 
ösztönző európai adórendelkezéssel 
egészítsék ki.

Or. fr

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk
Legkésőbb e rendelet hatálybalépését 
követően egy évvel az EÉPH értékeli az e 
rendelet értelmében rá háruló 
hatáskörökből és feladatokból eredő 
személyzeti és erőforrásigényeit, és 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Or. fr

Indokolás

Technikai módosítás, amely lehetővé teszi az EÉPH számára, hogy adott esetben új 
feladataihoz igazítsa eszközeit.
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INDOKOLÁS

A szociális vállalkozások olyan vállalkozások, melyek elsődleges célja nem a haszonszerzés, 
hanem olyan pozitív társadalmi hatás elérése, mint például a kiszolgáltatott vagy marginalizált 
személyek integrációja. Ezek a valódi szociális küldetést teljesítő vállalkozások ma 
lényegében támogatások révén finanszírozzák önmagukat. Ez nem teszi lehetővé számukra, 
hogy – különösen a súlyos költségvetési megszorítások jelenlegi időszakában – háborítatlanul 
tartós növekedést és innovációt tervezzenek. 

Vállalkozásokként egyéb olyan finanszírozási forrásokra is szükségük van, melyek 
segíthetnek teljesíteni küldetésüket és így erősebb szociális gazdasági piachoz vezetnek. Ez a 
tárgya ennek a rendeletre irányuló javaslatnak, melynek célja az, hogy európai útlevelet 
hozzon létre az „európai szociális vállalkozási alapok” számára. 

A szociális vállalkozások a Bizottság által jelentett adatok alapján immár az európai 
vállalkozások 10%-át, azaz 11 millió munkavállalót képviselnek. A néhány tagállamban már 
aktív szociális befektetési piac dinamikusan növekszik, azonban továbbra is széttagolt. 

Az „európai szociális vállalkozási alap” címke létrehozásával – melynek használatához az 
alapkezelőknek egységes követelményeket kell teljesíteniük – ez a rendelet egyrészről 
segíteni kívánja a szociális befektetést választani kívánó befektetőket, másrészt azokat a 
szociális vállalkozásokat, melyeknek kiegészítő finanszírozási forrásokra van szükségük. 

Ennélfogva üdvözlöm a Bizottság politikai szándékát és az általa javasolt szöveg megfelelő 
kiegyensúlyozottságát. Mélyreható módosítások helyett inkább egyértelműsítésre és 
megerősítésre törekedtem. 

Itt egy olyan első szakaszról van szó, amelynek a szociális vállalkozások támogatásának 
európai stratégiájába kell illeszkednie. E rendeletnek nem az a célja, hogy megkérdőjelezze a 
tagállamokban már alkalmazott eszközöket, hanem az, hogy az európai szociális befektetési 
piac javítása céljából kiegészítse azokat. Az így kialakított európai szociális vállalkozási alap 
címkének egyszerre kell a befektetők számára vonzónak és biztonságérzetet adónak lennie. 
Ezt az elsődleges prioritást tűztem ki maga elé és a jelentés elkészítése során is ez vezérelt. 

Kommunikáció

Az eszköz sikerének biztosításához szükségesnek tűnik számomra, hogy e rendelet 
hatálybalépését a lehetőséget esetlegesen kihasználó befektetők, alapkezelők és vállalkozások 
részére nyújtott átfogó tájékoztatási kampány kísérje. Ezt a szerepet az EÉPH-nak és a 
tagállamok illetékes hatóságainak kell felvállalniuk. 

Biztonság 

Szükségesnek tartom, hogy a követelmények megerősítésén keresztül megerősítsük a 
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biztonságot és az átláthatóságot: 

– a tagállamok illetékes hatóságainak az e rendelet által előírt feltételek kezelő általi 
tiszteletben tartásának ellenőrzését lehetővé nem tevő egyszerű nyilvántartásba vétel helyett 
engedélyt kellene kiadniuk az alapkezelők számára;

– minden európai szociális vállalkozási alaphoz ki kell jelölni egy letétkezelőt az eszközök 
megfelelő befektetésének folyamatos garantálása céljából;

– meg kell erősíteni a tranzakciók átláthatóságát; az európai szociális vállalkozási alapra 
vonatkozó valamennyi tranzakciónak rekonstruálhatónak kell lennie;

– a befektetőknek és a tagállamok illetékes hatóságainak továbbított információknak kellően 
világosaknak és teljeseknek kell lenniük. 

Kapcsolat a többi szabályozási eszközzel 

Az utóbbi években számos, a pénzügyi piacokat szabályozó szöveg jelent meg. Ennek a 
szövegnek harmonikusan kell illeszkednie ebbe az egységbe. Ezért nyújtottam be a maximális 
jogbiztonság biztosítása céljából számos olyan módosítást, melyek célja a megfelelő kapcsolat 
biztosítása különösen az ABAK-irányelvvel és az EÉPH-ról szóló rendelettel. 

Szavatolótőke

Továbbra is a jogbiztonság szellemében egyértelműbbé kívántam tenni a Bizottság javaslatát 
a szavatolótőkére vonatkozó követelmény tekintetében. 

Támogatásra jogosult vállalkozások 

E rendelet célja, hogy megkönnyítse a szociális vállalkozások finanszírozását. Emiatt alapvető 
fontosságú a jogosult vállalkozások meghatározása. 
Először is azt kell egyértelművé tenni, hogy ezen eszköz célja az Unió területén székhellyel 
rendelkező szociális vállalkozások finanszírozásának megkönnyítése.
Másodszor, a Bizottság által javasolt küszöbértékek, amelyek a kkv-k meghatározásának 
felelnek meg, eltérnek az olyan vállalkozásokéitól, melyeknek mindazonáltal egyértelmű 
szociális küldetésük van, ilyenek például a szociális lakhatással foglalkozó szervezetek. 
Emiatt úgy gondolom, hogy lazítani kell a szöveget a magának az eszköznek a tárgyára 
károsan kiható küszöbértékek ilyen értelmű hatásának elkerülése érdekében. 

Jogosult eszközök 

A lehető legnagyobb mértékben ki kívántam terjeszteni a jogosult eszközök körét, ugyancsak 
a szociális vállalkozások finanszírozásának megkönnyítése és a jelenlegi tagállami 
szabályokhoz való igazítása céljából. 

Felülvizsgálat 
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Azzal a szándékkal készítettem ezt a jelentést, hogy az így létrehozott „európai szociális 
vállalkozási alap” címke azonnal alkalmazható, a befektetők számára vonzó, a szociális 
vállalkozások számára pedig hasznos legyen. Új eszközről lévén szó, szükségesnek tűnik 
számomra, hogy négy év múlva részletes felülvizsgálatra kerüljön sor. 

A felülvizsgálatnak az alábbi szempontokra kell kitérnie: 

– a „szociális vállalkozás” címke európai szintű bevezetése időszerűségének és módozatának 
elemzése;

– a szociális vállalkozások által gyakorolt pozitív társadalmi hatások megbízható és átlátható 
mérésére bevezethető módszerek elemzése;

– annak elemzése, hogy időszerű-e a jelen rendelet hatályát kiterjeszteni jelentősebb alapokra 
és a nem szakmai befektetőkre;  

– annak elemzése, hogy időszerű-e ezt a rendeletet a szociális vállalkozásokat ösztönző 
európai adórendelkezéssel kiegészíteni. 

A pénzügyi piacok szükségesnek bizonyuló szabályozásán túl ez a rendelet olyan 
finanszírozási eszközt bocsát a szociális vállalkozások rendelkezésére, amely reményeim 
szerint gyümölcsözőnek bizonyul majd. Az európai szociális vállalkozások valódi európai 
útlevele az első olyan beruházási eszköz, melynek nem a haszonszerzés, azaz a spekuláció az 
alapja, hanem társadalmaink előbbre vitelének szándéka anélkül, hogy eltávolodnánk a 
vállalkozói szellemtől. Ennélfogva ez a rendelet szervesen illeszkedik az EU által kitűzött 
Európa 2020 stratégia keretébe, melynek célja az intelligens, tartós és befogadó növekedés. 


