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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio 
verslumo fondų
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0862),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0489/2011),

– atsižvelgdamas į [xxx] Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų 
komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Šis reglamentas įsilieja į iniciatyvą 
dėl socialinio verslumo, Komisijos 
pateiktą 2011 m. spalio 25 d. reglamente 
„Socialinio verslo iniciatyva. Socialinėms 
įmonėms plėtoti palankios aplinkos 
kūrimas socialinių inovacijų 
ekonomikoje“1.
___________

                                               
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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1 COM(2011) 0682.

Or. fr

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Šiuo reglamentu neturėtų būti 
prieštaraujama esamoms nacionalinėms 
tvarkoms, pagal kurias investuojama į 
socialinį verslumą, o tik siekiama jas 
papildyti Europos Sąjungos lygmeniu.

Or. fr

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) atsižvelgiant į specifinius socialinių 
įmonių finansavimo poreikius, būtina 
užtikrinti aiškumą dėl priemonių, kurias 
ESVF turėtų naudoti tokiam finansavimui 
teikti, rūšių. Todėl šiame reglamente turėtų 
būti nustatytos vienodos taisyklės dėl 
tinkamų priemonių, kurias ESVF turi 
naudoti investuodamas; tai, be kita ko, yra 
nuosavo kapitalo priemonės, skolos 
priemonės, investicijos į kitus Europos 
socialinio verslumo fondus ir trumpalaikės 
bei vidutinės trukmės paskolos;

(9) atsižvelgiant į specifinius socialinių 
įmonių finansavimo poreikius, būtina 
užtikrinti aiškumą dėl priemonių, kurias 
ESVF turėtų naudoti tokiam finansavimui 
teikti, rūšių. Todėl šiame reglamente turėtų 
būti nustatytos vienodos taisyklės dėl 
tinkamų priemonių, kurias ESVF turi 
naudoti investuodamas; tai, be kita ko, yra 
nuosavo kapitalo priemonės, skolos 
priemonės, įskaitant vekselius ir indėlių 
sertifikatus, investicijos į kitus Europos 
socialinio verslumo fondus ir trumpalaikės 
bei vidutinės trukmės paskolos;

Or. fr
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Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti veiksmingą šiame 
reglamente nustatytų vienodų reikalavimų 
priežiūrą, buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija turėtų prižiūrėti, 
ar ESVF valdytojas laikosi šiame 
reglamente nustatytų vienodų reikalavimų. 
Tuo tikslu ESVF valdytojas, norintis savo 
fondo akcijas ar investicinius vienetus 
platinti su nuoroda „Europos socialinio 
verslumo fondas“, turėtų pranešti apie šį 
ketinimą savo buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai. Kompetentinga 
institucija turėtų užregistruoti fondo 
valdytoją, jeigu pateikiama visa būtina 
informacija ir nustatytos tinkamos 
procedūros, kad būtų laikomasi šio 
reglamento reikalavimų. Ši registracija
turėtų galioti visoje Sąjungoje;

(21) siekiant užtikrinti veiksmingą šiame 
reglamente nustatytų vienodų reikalavimų 
priežiūrą, buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija turėtų prižiūrėti, 
ar ESVF valdytojas laikosi šiame 
reglamente nustatytų vienodų reikalavimų. 
Tuo tikslu ESVF valdytojas, norintis savo 
fondo akcijas ar investicinius vienetus 
platinti su nuoroda „Europos socialinio 
verslumo fondas“, turėtų pranešti apie šį 
ketinimą savo buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai. Kompetentinga 
institucija turėtų patvirtinti fondo 
valdytoją, jeigu pateikiama visa būtina 
informacija ir nustatytos tinkamos 
procedūros, kad būtų laikomasi šio 
reglamento reikalavimų. Šis patvirtinimas
turėtų galioti visoje Sąjungoje;
(Šis pakeitimas taikomas visam teisėkūros 
tekstui; Jį priėmus reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste, 
išskyrus Direktyvos 2011/61/ES nuostatas.)

Or. fr

Pagrindimas

Horizontalus pakeitimas. Terminai „užregistruoti“ ir „registracija“ pakeičiami terminais 
„patvirtinti“ ir „patvirtinimas“ visame tekste, išskyrus nuostatas, susijusias su direktyva 
2011/61/ES)

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) EVPRI ir valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų rengti 
informavimo kampanijas apie ESVF 
egzistavimą investuotojams, fondų 
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valdytojams ir įmonėms.

Or. fr

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Komisija turėtų būti įgaliota patvirtinti 
techninius įgyvendinimo standartus 
priimdama įgyvendinimo aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
291 straipsnį ir pagal 2010 m. lapkričio 
24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo 
įsteigiama Europos priežiūros institucija 
(Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija) ir iš dalies keičiamas 
Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei 
panaikinamas Komisijos sprendimas 
2009/77/EB, 15 straipsnį. EVPRI turėtų 
būti patikėta parengti 16 straipsnyje 
nustatytos pranešimo procedūros formato 
ir metodo techninių įgyvendinimo 
standartų projektus;

(30) Komisija turėtų būti įgaliota patvirtinti 
techninius įgyvendinimo standartus 
priimdama įgyvendinimo aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
291 straipsnį ir pagal 2010 m. lapkričio 
24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo 
įsteigiama Europos priežiūros institucija 
(Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija) ir iš dalies keičiamas 
Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei 
panaikinamas Komisijos sprendimas 
2009/77/EB, 15 straipsnį. EVPRI turėtų 
būti patikėta parengti 16 straipsnyje 
nustatytos pranešimo formato techninių 
įgyvendinimo standartų projektus;

Or. fr

Pagrindimas

Techninis pakeitimas: vertimo klaida ir suderinimas su techninių standartų nuostatomis.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant patikslinti reikalavimus, 
išdėstytus šiame reglamente, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus, kuriais būtų 

(31) siekiant patikslinti reikalavimus, 
išdėstytus šiame reglamente, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus, kuriais būtų 
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nustatyti šiame reglamente nurodytos ribos 
apskaičiavimo ir stebėjimo metodai, išsami 
informacija, kaip nustatyti reikalavimus 
atitinkančias portfeliui priklausančias 
įmones, interesų konfliktų, kurių ESVF 
valdytojams reikia vengti, rūšys ir 
priemonės, kurių turi būti imtasi tuo 
atžvilgiu, išsami informacija apie 
procedūras, pagal kurias turi būti 
vertinamas reikalavimus atitinkančių 
portfeliui priklausančių įmonių siektinas 
socialinis poveikis, ir išsami informacija 
apie skaidrumo reikalavimus. Ypač 
svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų 
metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais. Atliekant šį darbą taip pat 
turėtų būti atsižvelgiama į savireguliavimo 
iniciatyvas ir elgesio kodeksus;

patikslinti šiame reglamente nurodytos 
ribos apskaičiavimo ir stebėjimo metodai, 
paslaugų ar prekių rūšys bei paslaugų 
teikimo ar prekių gamybos metodai, 
kuriais siekiama socialinio tikslo, ir 
aplinkybės, kuriomis pelnas gali būti 
paskirstomas savininkams ir 
investuotojams, interesų konfliktų, kurių 
ESVF valdytojams reikia vengti, rūšys ir 
priemonės, kurių turi būti imtasi tuo 
atžvilgiu, išsami informacija apie 
procedūras, pagal kurias turi būti 
vertinamas reikalavimus atitinkančių 
portfeliui priklausančių įmonių siektinas 
socialinis poveikis, ir turinys bei išsami 
informacija investuotojams. Ypač svarbu, 
kad Komisija parengiamųjų darbų metu 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu, ir
atsižvelgdama į savireguliavimo 
iniciatyvas ir elgesio kodeksus. Ruošdama 
ir rengdama deleguotuosius aktus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų tuo pačiu metu, 
tinkamai ir laiku persiųsti Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. fr

Pagrindimas

Techninis pakeitimas, kuriuo siekiama suderinti tekstą su įprastinėmis nuostatomis dėl 
deleguotųjų teisės aktų.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) atlikdama su deleguotaisiais aktais 
susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama 
jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Išbraukta.
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Or. fr

Pagrindimas

Techninis pakeitimas. Šios nuostatos įtrauktos į prieš tai einančią konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) Šis reglamentas neapima 
galiojančių mokestinių nuostatų 
suderinimo valstybėse narėse, kuriuo 
siekiama skatinti socialinį verslumą. Šios 
nuostatos turi atitikti ES teisės aktus, 
įskaitant nediskriminavimo principą. Ne 
vėliau kaip peržiūrėdama šį reglamentą, 
Komisija išnagrinėja galimybę susieti šį 
reglamentą su Europos mokesčių 
nuostata , kuria siekiama skatinti 
socialinį verslumą.

Or. fr

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Europos socialinio verslumo fondas 
(ESVF) – kolektyvinio investavimo 
subjektas, bent 70 proc. visų savo kapitalo 
įnašų ir nepareikalautojo numatytojo 
kapitalo investuojantis į turtą, investicijos į 
kurį yra reikalavimus atitinkančios 
investicijos;

(a) Europos socialinio verslumo fondas 
(ESVF) – kolektyvinio investavimo 
subjektas, bent 70 proc. visų savo kapitalo 
įnašų investuojantis į turtą, investicijos į 
kurį yra reikalavimus atitinkančios 
investicijos;

Or. fr
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Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) reikalavimus atitinkančios portfeliui 
priklausančios įmonės išleistos vertybiniais 
popieriais pakeistos ir nepakeistos skolos 
priemonės;

ii) reikalavimus atitinkančios portfeliui 
priklausančios įmonės išleistos vertybiniais 
popieriais pakeistos ir nepakeistos skolos 
priemonės, įskaitant vekselius ir indėlių 
sertifikatus;

Or. fr

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) reikalavimus atitinkanti portfeliui 
priklausanti įmonė – įmonė, kuri tuo metu, 
kai į ją investuoja ESVF, nėra įtraukta į 
prekybos reguliuojamoje rinkoje, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 
straipsnio 1 dalies 14 punkte, sąrašus, 
kurios metinė apyvarta neviršija 
50 mln. EUR arba kurios bendras metinis 
balansas neviršija 43 mln. EUR, kuri pati 
nėra kolektyvinio investavimo subjektas ir 
kuri:

(d) reikalavimus atitinkanti portfeliui 
priklausanti įmonė – įmonė, kurios 
buveinė registruota ES ir kuri tuo metu, 
kai į ją investuoja ESVF, nėra įtraukta į 
prekybos reguliuojamoje rinkoje, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 
straipsnio 1 dalies 14 punkte, sąrašus, kuri 
pati nėra kolektyvinio investavimo 
subjektas ir kuri:

Or. fr

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įmonė gamina prekes arba teikia 
paslaugas tokiu būdu, kad būtų siekiama 
socialinio pobūdžio tikslo;

įmonė gamina prekes arba teikia paslaugas 
tokiu būdu, kad būtų siekiama socialinio 
pobūdžio tikslo (-ų);
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Or. fr

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) naudoja savo pelną pagrindiniam tikslui 
siekti užuot jį paskirsčiusi ir yra nustačiusi 
iš anksto apibrėžtas procedūras ir taisykles, 
taikytinas tomis aplinkybėmis, kai pelnas 
paskirstomas akcininkams ir 
savininkams;

ii) savo pelną pirmiausiai naudoja 
tikslui (-ams) siekti užuot jį paskirsčiusi ir 
iš esmės išimtiniais atvejais. kai toks 
paskirstymas akcininkams ir savininkams 
galimas, yra nustačiusi iš anksto apibrėžtas 
procedūras ir taisykles; Tose taisyklėse 
būtent nustatoma, kad paskirstant pelną 
netrukdoma siekti socialinio (-ių) tikslo (-
ų);

Or. fr

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) ESVF valdytojas – juridinis asmuo, 
kurio įprasta veikla – bent vieno ESVF 
valdymas;

(h) ESVF valdytojas – juridinis asmuo, 
kurio įprasta veikla – bent vieno ESVF 
valdymas. Jei pagal ESVF teisinę formą 
valdymas gali būti vidinis ir jei ESVF 
valdymo organas nusprendžia neskirti 
išorės AIFV, pats ESFV gali būti AIFV, 
kuriam suteikiamas AIFV leidimas.

Or. fr

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESVF valdytojai užtikrina, kad įsigyjant 
turtą, išskyrus reikalavimus atitinkančias 
investicijas, turtui, kuris nėra reikalavimus 
atitinkančios investicijos, įsigyti būtų 
panaudojama ne daugiau kaip 30 proc. visų 
ESVF kapitalo įnašų ir nepareikalautojo 
numatytojo kapitalo; apskaičiuojant šią 
ribą į trumpalaikes grynųjų pinigų ir pinigų 
ekvivalentų atsargas neatsižvelgiama.

1. ESVF valdytojai užtikrina, kad įsigyjant 
turtą, išskyrus reikalavimus atitinkančias 
investicijas, turtui, kuris nėra reikalavimus 
atitinkančios investicijos, įsigyti būtų 
panaudojama ne daugiau kaip 30 proc. visų 
ESVF kapitalo įnašų; apskaičiuojant šią 
ribą į trumpalaikes grynųjų pinigų ir pinigų 
ekvivalentų atsargas neatsižvelgiama.

Or. fr

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ESVF valdytojai nesiskolina, neleidžia 
skolinių įsipareigojimų, neteikia garantijų 
ESVF lygmeniu ir ESVF lygmeniu 
nenaudoja jokio metodo, kuriuo būtų 
didinama fondo pozicija skolinantis 
grynųjų pinigų arba vertybinių popierių, 
įgyjant išvestinių finansinių priemonių 
pozicijas arba bet kokiomis kitomis 
priemonėmis.

2. ESVF valdytojai nesiskolina, neleidžia 
skolinių įsipareigojimų ir ESVF lygmeniu 
nenaudoja jokio metodo, kuriuo būtų 
didinama fondo pozicija skolinantis 
grynųjų pinigų arba vertybinių popierių, 
įgyjant išvestinių finansinių priemonių 
pozicijas arba bet kokiomis kitomis 
priemonėmis.

Or. fr

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESVF valdytojai valdomų Europos 
socialinio verslumo fondų investicinius 
vienetus ir akcijas platina tik 
investuotojams, kurie laikomi 
profesionaliais klientais pagal Direktyvos 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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2004/39/EB II priedo I skirsnį arba 
paprašius gali būti vertinami kaip 
profesionalūs klientai pagal Direktyvos 
2004/39/EB II priedo II skirsnį, arba 
kitiems investuotojams, kai:

Or. fr

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) taiko tinkamą politiką ir procedūras, 
kad išvengtų piktnaudžiavimo, kuris, kaip 
pagrįstai galima tikėtis, turėtų neigiamos 
įtakos investuotojų ir reikalavimus 
atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių 
interesams;

(b) taiko tinkamą politiką ir procedūras, 
kad išvengtų piktnaudžiavimo, kuris turėtų 
neigiamos įtakos investuotojų ir 
reikalavimus atitinkančių portfeliui 
priklausančių įmonių interesams, įskaitant, 
visų pirma, taisykles, susijusias su jos 
darbuotojų asmeniniais sandoriais ar jos 
dalyvavimu arba investicijų valdymu 
siekiant investuoti savo sąskaita ir 
užtikrinti bent tai, kad kiekvieną sandorį, 
susijusį su ESVF, turi būti galima atkurti, 
atsižvelgiant į jo kilmę, suinteresuotas 
šalis, jo pobūdį, laiką ir vietą, kurioje jis 
buvo atliktas, ir kad ESVF aktyvai, 
valdomi valdytojo, būtų investuojami 
laikantis ESVF taisyklių arba jo steigimo 
dokumentų ir galiojančių teisinių 
nuostatų;

Or. fr

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESVF valdytojai visada turi pakankamai 
nuosavų lėšų ir naudoja pakankamus ir 
tinkamus žmogiškuosius ir techninius 

ESVF valdytojai visada turi pakankamai 
nuosavų lėšų ir jos sudaro ne mažiau kaip 
vieną ketvirtadalį praėjusių metų 
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išteklius, kurių reikia, kad Europos 
socialinio verslumo fondai būtų tinkamai 
valdomi.

pastoviųjų pridėtinių išlaidų;

Kompetentingos institucijos gali šį 
reikalavimą patikslinti tuo atveju, jeigu 
nuo praėjusių metų ESVF veikloje įvyko 
esminių pokyčių.
Jeigu ESVF dar nėra baigęs vienerių 
metų veiklos, pradedant nuo tos dienos, 
kai jis pradėjo veikti, tuomet reikalavimas 
yra lygus vienam ketvirtadaliui nustatytų 
pridėtinių išlaidų, kurios nurodomos jos 
verslo plane, jeigu kompetentingos 
institucijos nereikalauja šį planą 
patikslinti.
ESVF valdytojai naudoja pakankamus ir 
tinkamus žmogiškuosius ir techninius 
išteklius, kurių reikia, kad Europos 
socialinio verslumo fondai būtų tinkamai 
valdomi.

Or. fr

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) informaciją apie teigiamą socialinį 
poveikį, kurio siekiama ESVF investavimo 
politika, įskaitant, kai taikoma, tokių 
rezultatų prognozes, jei tai pagrįsta, ir 
informaciją apie ankstesnius rezultatus 
šioje srityje;

(c) informaciją apie teigiamą socialinį 
poveikį, kurio siekiama ESVF investavimo 
politika, kiek įmanoma vadovaujantis 
objektyviai išmatuojamais veiklos 
rodikliais ir įskaitant, kai taikoma, tokių 
rezultatų prognozes, jei tai pagrįsta, ir 
informaciją apie ankstesnius rezultatus 
šioje srityje;

Or. fr

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) aprašą, kaip apskaičiuojamas ESVF 
valdytojo atlyginimas;

(i) aprašą, kaip apskaičiuojamas ESVF 
valdytojo ir jo investuotojų atlyginimas;

Or. fr

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
1. ESVF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF pagal šį straipsnį būtų 
paskirtas vienas depozitoriumas.
2. Depozitoriumas – subjektas, 
atitinkantis vieną iš kategorijų, nurodytų 
Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 3 
dalyje.
3. Depozitoriumas atlieka vertybinių 
popierių saugojimo ir valdymo įmonių 
akcijų kontrolės funkcijas.

Or. fr

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) platinti esamo ESVF akcijas ar 
investicinius vienetus valstybėje narėje, 
kuri neminima 14 straipsnio 1 dalies d 
punkte nurodytame sąraše.

(b) platinti ESVF akcijas, kurių savybės, 
nurodytos 14 straipsnio 1 dalies d punkte, 
buvo pakeistos.

Or. fr
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus pateikia Komisijai iki 
[įrašyti datą].

4. EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus pateikia Komisijai ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo.

Or. fr

Pagrindimas

Techninis pakeitimas: data turi būti patikslinta.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tvarko centrinę duomenų bazę, kuri 
viešai prieinama internetu ir kurioje 
išvardijami visi ESVF valdytojai, 
užregistruoti Sąjungoje pagal šį 
reglamentą.

1. EVPRI tvarko centrinę duomenų bazę, 
kuri viešai prieinama internetu ir kurioje 
išvardijami visi ESVF valdytojai, 
užregistruoti Sąjungoje pagal šį 
reglamentą. 

2. EVPRI ir valstybių narių 
kompetentingos institucijos rengia 
informavimo kampanijas apie ESVF 
egzistavimą investuotojams, fondų 
valdytojams ir įmonėms.

Or. fr

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos ir EVPRI
bendradarbiauja, kai tai būtina jų 
atitinkamoms pareigoms pagal šį 

1. Šio reglamento tikslais kompetentingos 
institucijos bendradarbiauja su EVPRI 
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reglamentą vykdyti. pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010. 

Or. fr

Pagrindimas

Techninis pakeitimas: svarbu pateikti nuorodą į Reglamentą Nr. 1095/2010, kuriuo 
įsteigiama EVPRI.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jos keičiasi visa informacija ir 
dokumentais, būtinais šio reglamento 
pažeidimams nustatyti ir pašalinti.

2. Kompetentingos institucijos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 
nedelsdamos suteikia EVPRI visą 
informaciją, būtiną jos užduotims vykdyti. 
Visų pirma EVPRI ir kompetentingos 
institucijos keičiasi visa informacija ir 
dokumentais, būtinais šio reglamento 
pažeidimams nustatyti ir pašalinti.

Or. fr

Pagrindimas

Techninis pakeitimas, kuriuo perimamos įprastinės su EVPRI susijusios nuostatos.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) praktinį reikalavimus atitinkančių 
portfeliui priklausančių įmonių nustatymo 
kriterijų taikymą ir to poveikį socialinių 
įmonių raidai visoje Sąjungoje;

(c) praktinį reikalavimus atitinkančių 
portfeliui priklausančių įmonių nustatymo 
kriterijų taikymą, ir to poveikį socialinių 
įmonių raidai visoje Sąjungoje ir galimybę 
Europos lygiu sukurti naują socialinės 
įmonės ženklą;

Or. fr
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Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) surašymas, kurį atlieka EVPRI, ir 
procedūrų, kurias įgyvendina ESVF 
valdytojai, siekdami įvertinti reikalavimus 
atitinkančių portfeliui priklausančių 
įmonių, minimų 9 straipsnyje, daromą 
teigiamą socialinį poveikį, analizė;

Or. fr

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) šio reglamento taikymo sritį, taip pat 
500 mln. EUR ribą.

(d) šio reglamento taikymo sritį, taip pat 
galimybę keisti ribą, nustatytą 2 straipsnio 
1 dalyje, ir galimybę sudaryti sąlygas 
fondams, viršijantiems šią ribą, naudoti 
ESVF ženklą.

Or. fr

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) galimybę išplėsti ESVF investicinių 
vienetų platinimą investuotojams, kurie 
pagal 6 straipsnį nelaikytini 
profesionaliais klientais ir kurie nori 
investuoti mažiau nei 100 000 EUR, ir 
papildomų apsaugos priemonių tiems 
investuotojams, kuriuos toks išplėtimas 
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gali įtraukti;

Or. fr

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) galimybę susieti šį reglamentą su 
Europos mokesčių nuostata skatinti 
socialinį verslumą.

Or. fr

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis
Vėliausiai po metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, EVPRI įvertina personalo ir 
išteklių poreikius, kurie atsirado dėl pagal 
šį reglamentą prisiimtų įgaliojimų ir 
pareigų, ir pateikia ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. fr

Pagrindimas

Techninis pakeitimas, susijęs EVPRI, šiuo atveju, skirtas pritaikyti jos išteklius prie jos naujų 
pareigų.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Socialinės įmonės yra tokios įmonės, kurių pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, jos siekia 
ir sukurti teigiamą socialinį poveikį, pavyzdžiui, pažeidžiamų arba atstumtų žmonių 
integracijos. Šios įmonės atlieka tikrą socialinę misiją ir iš esmės yra finansuojamos 
subsidijomis. Tai neleidžia joms ramiai apsvarstyti galimybės remti tvarų augimą ir 
inovacijas, jau nekalbant apie dabartinį stipraus biudžeto apribojimo laikotarpį.

Kaip įmonėms joms reikia kitų finansavimo šaltinių, kurie galėtų padėti joms įgyvendinti savo 
misiją ir vykdyti stipresnę socialinės rinkos ekonomiką. Tai yra šio pasiūlymo dėl reglamento, 
kuriuo siekiama sukurti europinį pasą Europos socialinio verslumo fondui (ESVF), tikslas.

Komisijos duomenis socialinis verslumas jau sudaro 10 % Europos bendrovių, t. y. 11 
milijonų darbuotojų. Kai kuriose valstybėse veikianti socialinių investicijų rinka stipriai auga.
Tačiau yra suskaidyta.

Sukuriant ESVF žymėjimą ir vienodus reikalavimus fondų valdytojams, kurie galės 
laisvanoriškai jais vadovautis, šiuo reglamentu siekiama padėti, viena vertus, investuotojams, 
kurie nori pasirinkti socialines investicijas, ir, kita vertus, įmonėms, kurioms reikia papildomų 
finansavimo šaltinių.

Todėl pranešėja džiaugiasi politine Komisijos valia ir gana neblogai subalansuotu jos siūlomu 
tekstu. Pranešėja nenorėjo jo keisti iš esmės, o tik labiau paaiškinti ir sustiprinti.

Tai pirmas ES strategijos, skirtos remti socialinį verslumą, etapas. Šiuo reglamentu 
nesiekiama kvestionuoti valstybėse narėse jau naudojamų priemonių, norima jas papildyti, 
siekiant gerinti Europos investavimo rinką. Sukurtas ESVF žymėjimas turi būti saugi ir 
patraukli investuotojams priemonė. Tai yra prioritetas, kurį pranešėja sau nusistatė prieš 
rengdama šį pranešimą.

Informavimas

Siekiant užtikrinti šios priemonės sėkmę, pranešėjos nuomone, šiam reglamentui įsigaliojus 
būtina kuo plačiau informuoti galinčius ja pasinaudoti investuotojus, fondų valdytojus ir 
įmones. Šis vaidmuo teks EVPRI ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

Apsauga

Pranešėjos nuomone būtina stiprinti apsaugą ir skaidrumą taikant sustiprintus reikalavimus:

– valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų išduoti patvirtinimus fondo valdytojams, 
o ne tik paprasčiausiai juos užregistruoti, nes tada šios institucijos negali užtikrinti, kad 
valdytojai laikysis šiame reglamente nustatytų sąlygų;
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– depozitoriumas turi būti paskirtas kiekvienam ESVF, siekiant nuolat užtikrinti aktyvų 
buvimo vietą;

– sandorių skaidrumas turi būti sustiprintas, kiekvieną sandorį, susijusį su ESVF, turi būti 
galima atkurti;

– investuotojams ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms pateikiama informacija 
turi būti pakankamai aiški ir išsami.

Koordinavimas su kitomis reguliavimo priemonėmis

Pastaraisiais metais buvo paskelbta daug finansų rinkos reguliavimo tekstų. Šis tekstas turėtų 
darniai įsilieti į jų visumą. Todėl pranešėja pateikė nemažai pakeitimų, siekdama užtikrinti 
tinkamą koordinavimą, ypač su AIFV direktyva ir reglamentu dėl EVPRI, kad būtų pasiektas 
kuo didesnis teisinis saugumas.

Nuosavos lėšos

Ir toliau omenyje turėdama teisinio saugumo mintį, pranešėja nusprendė pateikti Komisijos 
pasiūlymui keletą paaiškinimų dėl nuosavų lėšų reikalavimo.

Pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančios įmonės

Šiuo reglamentu siekiama palengvinti socialinių įmonių finansavimą. Taigi, apibrėžti 
reikalavimus atitinkančias įmones nepaprastai svarbu.
Pirma, reikia aiškiai pasakyti, kad ši priemonė yra skirta palengvinti socialinių įmonių, kurių 
buveinės registruotos ES, finansavimą.
Antra, Komisijos siūlomos ribos, atitinkančios MVĮ apibrėžtį, užkerta kelia įmonėms, 
turinčioms labai aiškų socialinį tikslą, pavyzdžiui, socialinio būsto įmonėms. Todėl pranešėjos 
nuomone reikia sušvelninti tekstą, kad toks ribų nustatymas nekenktų pačiam priemonės 
tikslui.

Tinkamos priemonės

Pranešėja norėjo kuo labiau išplėsti tinkamų priemonių spektrą siekdama to paties tikslo –l 
palengvinti socialinių įmonių finansavimą ir prisitaikyti prie dabartinės valstybių narių 
veiklos.

Peržiūra

Pranešeja parengė šį pranešimą siekdama tikslo, kad sukurtą ESVF ženklą būtų galima taikyti 
iškart, kad jis būtų patrauklus investuotojams ir naudingas socialinėms įmonėms. Kadangi tai 
nauja priemonė, pranešėja mano, kad reikia numatyti išsamią jos peržiūrą po ketverių metų.

Peržiūra visų pirma turėtų apimti:

– galimybių ir sąlygų Europos lygiu sukurti naują socialinės įmonės ženklą analizė;
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– galimų metodų, skirtų patikimai ir skaidriai įvertinti teigiamą socialinį poveikį, kurį sukuria 
socialinės įmonės, analizę;

– galimybės išplėsti šio reglamento taikymo sritį didesniems fondams ir neprofesionaliems 
investuotojams analizė;

– galimybės susieti šį reglamentą su Europos mokesčių nuostata  skatinti socialinį verslumą 
analizė.

Be nepaprastai reikalingo finansų rinkų reguliavimo, šis reglamentas suteikia socialinėms 
įmonėms finansavimo įrankį, kuris, kaip tikiuosi pranešėja, bus vaisingas. ESVF kaip tikras 
Europos pasas yra pirmasis investicinis instrumentas, kurio pagrindas ne pelnas ar 
spekuliavimas, bet nors padėti mūsų visuomenei žengti į priekį neatsisakant verslumo. Šis 
reglamentas visapusiškai įsilieja į pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją 
„Europa 2020“, kurią sau nusistatė ES.


