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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas sociālās 
uzņēmējdarbības fondiem
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0862),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0489/2011),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas … atzinumu1,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas 
atzinumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Šī regula ir saistīta ar sociālās 
uzņēmējdarbības iniciatīvu, ko Komisija 
izklāstījusi 2011. gada 25. oktobra 
paziņojumā „Sociālās uzņēmējdarbības 
iniciatīva. Labvēlīgu apstākļu izveide 
sociālajiem uzņēmumiem — sociālās 
ekonomikas un sociālo inovāciju 
pamatam”1.

                                               
1 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. /Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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___________
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šīs regulas mērķis nav apšaubīt 
dalībvalstīs spēkā esošos noteikumus, kuri 
ļauj veikt ieguldījumus sociālajā 
uzņēmējdarbībā, bet gan papildināt šos  
noteikumus Savienības mērogā.

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ņemot vērā konkrētas sociāli atbildīgo 
uzņēmumu finansēšanas vajadzības, 
jāievieš skaidrība attiecībā uz to
instrumentu veidiem, kādi ESUF būtu 
jāizmanto šādai finansēšanai. Tāpēc šajā 
regulā būtu jāparedz vienoti noteikumi par 
piemērotajiem instrumentiem, ko ESUF 
izmanto, veicot ieguldījumus, un kas ietver 
kapitāla instrumentus, parāda instrumentus, 
ieguldījumus citos ESUF un īstermiņa un 
vidēja termiņa aizdevumus.

(9) Ņemot vērā sociāli atbildīgo uzņēmumu 
finansēšanas īpašās vajadzības, ir jāievieš 
skaidrība attiecībā uz tiem instrumentu 
veidiem, kādi ESUF būtu jāizmanto šādai 
finansēšanai. Tāpēc šajā regulā būtu 
jāparedz vienoti noteikumi par 
instrumentiem, ko ESUF varētu izmantot, 
veicot ieguldījumus, un kas ietver pašu 
kapitāla instrumentus, parāda instrumentus, 
tai skaitā vienkāršos vekseļus un 
procentus nesošas parādzīmes, 
ieguldījumus citos ESUF un īstermiņa un 
vidēja termiņa aizdevumus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu šajā regulā ietverto 
vienoto prasību efektīvu pārraudzību, 
izcelsmes dalībvalsts kompetentajai 
iestādei būtu jāuzrauga ESUF pārvaldnieka
atbilstība šajā regulā noteiktajām 
vienotajām prasībām. Tāpēc ESUF 
pārvaldniekam, kas gatavojas tirgot savus 
fondus ar nosaukumu „Eiropas sociālās 
uzņēmējdarbības fonds”, būtu jāinformē 
par to savas izcelsmes dalībvalsts 
kompetentā iestāde. Kompetentajai iestādei 
būtu jāreģistrē fonda pārvaldnieks, ja ir 
iesniegta visa nepieciešamā informācija un 
ieviesti attiecīgi pasākumi, lai panāktu 
atbilstību šīs regulas prasībām. Šai 
reģistrācijai būtu jābūt spēkā visā 
Savienībā.

(21) Lai nodrošinātu šajā regulā ietverto 
vienoto prasību efektīvu pārraudzību, 
izcelsmes dalībvalsts kompetentajai 
iestādei būtu jāuzrauga ESUF pārvaldītāja
atbilstība šajā regulā noteiktajām 
vienotajām prasībām. Tāpēc tāda ESUF 
pārvaldītājam, kas gatavojas tirgot savus 
fondus ar nosaukumu „Eiropas sociālās 
uzņēmējdarbības fonds”, būtu jāinformē 
par to savas izcelsmes dalībvalsts 
kompetentā iestāde. Kompetentajai iestādei 
būtu jāapstiprina fonda pārvaldītājs, 
tiklīdz ir iesniegta visa nepieciešamā 
informācija un ieviesti attiecīgi pasākumi, 
lai panāktu atbilstību šīs regulas prasībām. 
Šim apstiprinājumam būtu jābūt spēkā 
visā Savienībā.

(Šis grozījums attiecas uz visu izskatāmo 
leģislatīvo tekstu; tā pieņemšanas 
gadījumā jāveic atbilstoši tehniski 
pielāgojumi visā tekstā, izņemot 
noteikumus, kas attiecas uz Direktīvu 
2011/61/ES.)

Or. fr

Pamatojums

Horizontāls grozījums. Jēdzieni „reģistrēt” un „reģistrēšana” ir aizstāti ar jēdzieniem 
„apstiprināt” un „apstiprinājums” visos teksta noteikumos, izņemot tos, kas attiecas uz 
Direktīvu 2011/61/ES.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) EVTI un dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm būtu jāorganizē informācijas 
kampaņas par ESUF, lai par tiem 
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informētu ieguldītājus, ieguldījumu fondu 
pārvaldītājus un uzņēmumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai 
pieņemt īstenošanas tehniskos standartus ar 
īstenošanas aktiem saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 291. pantu un 
saskaņā ar 15. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā 
(ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādi), groza Lēmumu 
Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas 
Lēmumu 2009/77/EK. EVTI būtu jāuztic 
izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu 
projektus attiecībā uz 16. pantā minētās 
paziņošanas procedūras formātu un 
metodi.

(30) Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai 
pieņemt īstenošanas tehniskos standartus ar 
īstenošanas aktiem saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 291. pantu un 
saskaņā ar 15. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā 
(ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas
Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādi), groza Lēmumu 
Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas 
Lēmumu 2009/77/EK. EVTI būtu jāuztic 
izstrādāt īstenošanas tehniskos standartus
attiecībā uz 16. pantā minētās paziņošanas 
kārtību.

Or. fr

Pamatojums

Tehnisks grozījums: saskaņošana ar tehnisko standartu noteikumu.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai precizētu šajā regulā noteiktās 
prasības, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, ar 
kuriem precizē robežvērtības aprēķināšanai 
un uzraudzībai izmantojamo metožu 

(31) Lai precizētu šajā regulā noteiktās 
prasības, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, ar 
kuriem precizē metodes šajā regulā 
minētās robežvērtības aprēķināšanai un 
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noteikšanu atbilstīgi šai regulai, metodes 
kvalificētu portfeļuzņēmumu 
identificēšanai, interešu konfliktu veidus, 
no kādiem jāizvairās ESUF 
pārvaldniekiem, un šajā saistībā veicamos 
pasākumus, sīkāk izstrādā procedūras, ar 
kurām mēra sociālo ietekmi, kas jāpanāk 
kvalificētiem portfeļuzņēmumiem, un 
pārredzamības prasību noteikšanas
metodes. Ir sevišķi svarīgi, lai 
sagatavošanas darba laikā Komisija veiktu 
atbilstošu apspriešanu, tostarp speciālistu 
līmenī. Šajā darbā būtu jāņem vērā arī
pašregulācijas iniciatīvas un rīcības 
kodeksi.

uzraudzībai, preču un pakalpojumu 
veidus, tādu preču ražošanas un 
pakalpojumu sniegšanas metodes, ar 
kuriem īsteno sociālu mērķi, un apstākļus, 
kādos īpašniekiem un ieguldītājiem var 
sadalīt peļņu, interešu konfliktu veidus, no 
kādiem jāizvairās ESUF pārvaldītājiem, un 
šajā saistībā veicamos pasākumus, to 
procedūru sīku aprakstu, ar kurām mēra 
sociālo ietekmi, kas jāpanāk kritērijiem 
atbilstošajiem portfeļuzņēmumiem, un 
ieguldītājiem paredzētās informācijas 
saturu un sniegšanas noteikumus. Ir 
sevišķi svarīgi, lai sagatavošanas darba 
laikā Komisija veiktu atbilstošu 
apspriešanos, tostarp speciālistu līmenī, 
ņemot vērā pašregulācijas iniciatīvas un 
rīcības kodeksus. Sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai būtu 
jāraugās, lai attiecīgie dokumenti 
vienlaicīgi, laikus un pienācīgā kārtībā 
tiktu nosūti Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. fr

Pamatojums

Tehnisks grozījums, lai tekstu saskaņotu ar parastajiem noteikumiem par deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tehnisks grozījums. Šie noteikumi ir iekļauti iepriekšējā apsvērumā.
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Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Šajā regulā nav paredzēta 
dalībvalstu fiskālo noteikumu tuvināšana 
ar mērķi veicināt sociālo uzņēmējdarbību. 
Šo noteikumu izstrādē jāievēro Savienības 
tiesības, jo īpaši nediskriminācijas 
princips. Šīs regulas pārskatīšanas vēlākā 
posmā Komisija apsver iespēju to 
papildināt ar Eiropas līmeņa fiskālajiem 
noteikumiem, kuru mērķis ir veicināt 
sociālo uzņēmējdarbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ”Eiropas sociālās uzņēmējdarbības 
fonds” (ESUF) ir kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmums, kas vismaz 70 % no savām 
kopējām kapitāla iemaksām un 
nepieprasītā atvēlētā kapitāla iegulda 
aktīvos, kuri ir būtiski ieguldījumi;

(a) „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības 
fonds” (ESUF) ir kolektīvo ieguldījumu 
struktūra, kas vismaz 70 % no savām 
kopējām kapitāla iemaksām iegulda 
aktīvos, kuri ir kritērijiem atbilstoši
ieguldījumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vērtspapīroti un nevērtspapīroti parāda 
instrumenti, ko emitējis kvalificēts 

ii) kritērijiem atbilstoša portfeļuzņēmuma 
emitēti vērtspapīroti un nevērtspapīroti 
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portfeļuzņēmums; parāda instrumenti, tai skaitā vienkāršie 
vekseļi un parādzīmes;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) „kvalificēts portfeļuzņēmums” ir 
uzņēmums, kurš ESUF ieguldījuma 
veikšanas brīdī nav iekļauts
Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 
14) apakšpunktā definētajā regulētajā tirgū 
un kura gada apgrozījums nepārsniedz 
EUR 50 miljonus vai kopējā gada bilance 
nepārsniedz EUR 43 miljonus, un kurš 
pats nav kolektīvo ieguldījumu uzņēmums,
un kurš

(d) „kritērijiem atbilstošs
portfeļuzņēmums” ir uzņēmums, kura 
juridiskā adrese ir Savienībā, kurš ESUF 
ieguldījuma veikšanas dienā netiek kotēts
Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 
14) apakšpunktā definētajā regulētajā tirgū, 
kurš pats nav kolektīvo ieguldījumu 
struktūra un kurš

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– uzņēmums izmanto preču ražošanas vai 
pakalpojumu sniegšanas metodi, kas ietver
tā sociālo mērķi;

– uzņēmums izmanto preču ražošanas vai 
pakalpojumu sniegšanas metodi, ar kuru 
tiek īstenots viens vai vairāki tā sociālie
mērķi;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) izmanto savu peļņu, lai sasniegtu savu
galveno mērķi, nevis sadala peļņu, un 
kuram ir iepriekš izveidotas procedūras un 
noteikumi jebkādiem apstākļiem, kuros 
peļņu sadala akcionāriem un 
īpašniekiem;

ii) izmanto savu peļņu galvenokārt, lai 
sasniegtu vienu vai vairākus sociālos 
mērķus, nevis sadala šo peļņu, un kurš
attiecībā uz, stingri ņemot, izņēmuma 
gadījumiem, kad šāda peļņas sadale 
akcionāriem un īpašniekiem ir iespējama, 
ir ieviesis iepriekš izstrādātas procedūras 
un noteikumus. Šajos noteikumos jo īpaši 
precizē to, ka dividenžu sadale neapdraud 
sociālā(-o) mērķa(-u) īstenošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) „ESUF pārvaldnieks” ir juridiska 
persona, kuras parastā uzņēmējdarbība ir 
pārvaldīt vismaz vienu ESUF;

(h) „ESUF pārvaldītājs” ir juridiska 
persona, kuras parastā darbība ir pārvaldīt 
vismaz vienu ESUF. Ja ESUF juridiskais 
statuss pieļauj iekšēju pārvaldību un ja 
ESUF pārvaldes struktūra nolemj 
neizvēlēties ārēju pārvaldītāju, 
pārvaldītājs var būt pats ESUF, kas līdz 
ar to tiek apstiprināts pārvaldītāja statusā;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ESUF pārvaldnieki nodrošina, ka, 
iegādājoties aktīvus, kas nav būtiski
ieguldījumi, ne vairāk kā 30 % no ESUF 
kopējām kapitāla iemaksām un
nepieprasītā atvēlētā kapitāla tiek 

1. ESUF pārvaldītāji nodrošina, ka, 
iegādājoties aktīvus, kas nav kritērijiem 
atbilstoši ieguldījumi, ne vairāk kā 30 % 
no ESUF kopējām iemaksām tiek izmantoti 
tādu aktīvu iegādei, kas nav kritērijiem 
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izmantoti tādu aktīvu iegādei, kas nav 
būtiski ieguldījumi; aprēķinot šo 
ierobežojumu, neņem vērā īstermiņa 
līdzdalību skaidrā naudā un tās 
ekvivalentos.

atbilstoši ieguldījumi; aprēķinot šo 
robežlielumu, neņem vērā īstermiņa 
līdzdalību skaidrā naudā un tās 
ekvivalentos.

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ESUF pārvaldnieki neveido
aizņēmumus, neemitē parāda obligācijas, 
neizsniedz garantijas ESUF līmenī, kā arī 
ESUF līmenī nepiemēro nekādu metodi, ar 
ko tiek palielināts fonda risks, ne ar 
naudas vai vērtspapīru aizņēmumiem, ne
iesaistīšanos atvasinājumu pozīcijās, ne arī 
jebkādos citos veidos.

2. ESUF pārvaldītāji neveic aizņēmumus, 
neemitē parāda vērstspapīrus, kā arī ESUF 
līmenī nepiemēro nekādu metodi, ar ko tiek 
palielināts fonda risks, nedz aizņemoties 
naudu vai vērtspapīrus, nedz iesaistoties
atvasināto instrumentu pozīcijās, nedz arī 
jebkādā citā veidā.

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESUF pārvaldnieki tirgo to pārvaldībā 
esošā ESUF daļas un akcijas tikai tādiem 
ieguldītājiem, kuri tiek uzskatīti par 
profesionāliem klientiem saskaņā ar 
Direktīvas 2004/39/EK II pielikuma 
I iedaļu vai kurus pēc pieprasījuma var 
uzskatīt par profesionāliem klientiem 
saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 
II pielikuma II iedaļu, vai citiem 
ieguldītājiem, ja

ESUF pārvaldītāji tirgo savā pārvaldībā 
esošā ESUF daļas un akcijas tikai tādiem 
ieguldītājiem, kuri tiek uzskatīti par 
profesionāliem klientiem saskaņā ar 
Direktīvas 2004/39/EK II pielikuma 
I iedaļu vai kurus pēc to pieprasījuma var 
uzskatīt par profesionāliem klientiem 
saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 
II pielikuma II iedaļu, vai citiem 
ieguldītājiem, ja ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi:

Or. fr
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Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) piemēro atbilstošu politiku un 
procedūras, lai novērstu ļaunprātīgas 
darbības, attiecībā uz kurām var pamatoti 
paredzēt, ka tās ietekmēs ieguldītāju un 
kvalificētu portfeļuzņēmumu intereses;

(b) piemēro atbilstošu politiku un 
procedūras, lai novērstu ļaunprātīgas 
darbības, kas var kaitēt ieguldītāju un 
kritērijiem atbilstošo portfeļuzņēmumu 
interesēm, tostarp un jo īpaši noteikumus, 
kuri attiecas uz to darbinieku 
personīgajiem darījumiem, līdzdalību vai 
ieguldījumu pārvaldību, lai veiktu 
ieguldījumus savā labā, un kuri garantē 
vismaz to, ka ikvienu ar ESUF saistīto 
darījumu var rekonstruēt pēc tā izcelsmes, 
iesaistītajām pusēm, rakstura, kā arī pēc 
tā veikšanas brīža un vietas un ka ESUF 
aktīvi, ko pārvalda pārvaldītājs, ir 
ieguldīti saskaņā ar ESUF regulu vai tās 
izveides dokumentiem un spēkā esošajām 
juridiskajām normām;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESUF pārvaldniekiem vienmēr ir 
pietiekami pašu līdzekļi, un tie izmanto 
atbilstošus un piemērotus cilvēkresursus un 
tehniskos resursus, kas nepieciešami ESUF 
pienācīgai pārvaldībai.

ESUF pārvaldītājiem vienmēr ir 
pietiekams pašu kapitāls, kura apmērs ir 
vismaz viena ceturtā daļa no to 
vispārējām izmaksām iepriekšējā gadā.

Kompetentās iestādes var pielāgot šo 
prasību, ja salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu ESUF darbībā notikušas būtiskas 
izmaiņas.
Ja ESUF darbojies mazāk nekā vienu 
gadu, ieskaitot tā darbības uzsākšanas 
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dienu, pašu kapitāls ir ceturtā daļa no 
fonda darbības programmā paredzētājām 
vispārējām izmaksām, ja vien 
kompetentās iestādes neprasa šo 
programmu pielāgot.
ESUF pārvaldītāji izmanto atbilstošus un 
piemērotus cilvēkresursus un tehniskos 
resursus, kas nepieciešami ESUF 
pienācīgai pārvaldībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) labvēlīga sociālā ietekme, kas izvirzīta 
par ESUF ieguldījumu politikas mērķi, 
tostarp atbilstošā gadījumā pamatotas 
prognozes saistībā ar šiem rezultātiem, un 
informācija par iepriekšējo sniegumu šajā 
jomā;

(c) informācija par labvēlīgo sociālo 
ietekmi, kuras radīšana izvirzīta par ESUF 
ieguldījumu politikas mērķi, pēc iespējas 
izmantojot darbības izpildes rādītājus, 
kuri ir objektīvi izmērāmi un attiecīgā
gadījumā ietver pamatotas prognozes 
attiecībā uz šo sagaidāmo ietekmi, un 
informācija par iepriekšējo sniegumu šajā 
jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) apraksts par to, kā tiek aprēķināts ESUF 
pārvaldnieka atalgojums;

(i) apraksts par to, kā tiek aprēķināta
ESUF pārvaldītāja un fonda ieguldītāju 
atlīdzība;

Or. fr
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Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
1. Pārvaldītājs raugās, lai katram ESUF, 
ko tas pārvalda, tiktu nozīmēts viens 
vienīgs depozitārijs saskaņā ar šo pantu.
2. Depozitārijs ir struktūra, kas atbilst 
vienai no Direktīvas 2011/61/ES 21. panta 
3. punktā minētajām kategorijām.
3. Depozitārijs veic vērtspapīru turētāja 
un pārvaldības uzņēmuma darbības 
kontroles funkcijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tirgot esošu ESUF dalībvalstī, kas nav 
minēta 14. panta 1. punkta
d) apakšpunktā minētajā sarakstā.

(b) tirgot ESUF, kura iezīmes, kas minētas 
14. panta 1. punktā, ir mainītas.

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EVTI iesniedz šo īstenošanas tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz [ierakstīt 
datumu].

4. EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai, vēlākais,
sešus mēnešus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. fr
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Pamatojums

Tehnisks grozījums: ir jāprecizē datums.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI uztur centrālu datubāzi ar visu
saskaņā ar šo regulu Savienībā reģistrēto 
ESUF pārvaldnieku sarakstu, kas ir 
publiski pieejama internetā.

1. EVTI uztur centrālu datubāzi ar visu 
saskaņā ar šo regulu Savienībā reģistrēto 
ESUF pārvaldītāju sarakstu, kas ir publiski 
pieejama internetā. 

2. EVTI un dalībvalstu kompetentās 
iestādes organizē informācijas kampaņas, 
lai par ESUF informētu ieguldītājus, 
ieguldījumu fondu pārvaldītājus un 
uzņēmumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes un EVTI
sadarbojas cita ar citu vienmēr, kad tas 
nepieciešams, lai veiktu savus šajā regulā 
noteiktos pienākumus.

1. Šīs regulas īstenošanas nolūkā 
kompetentās iestādes saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1095/2010 sadarbojas ar EVTI.

Or. fr

Pamatojums

Tehnisks grozījums: ir svarīgi atsaukties uz Regulu Nr. 1095/2010 par EVTI izveidi.

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tās apmainās ar visu vajadzīgo
informāciju un dokumentiem, lai apzinātu 
un novērstu šīs regulas pārkāpumus.

2. Kompetentās iestādes nekavējoties 
sniedz EVTI jebkādu informāciju, kas tai 
nepieciešama uzdevumu veikšanai 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010. 
EVTI un kompetentās iestādes jo īpaši
apmainās ar visu informāciju un 
dokumentiem, kas vajadzīgi, lai apzinātu un 
novērstu šīs regulas pārkāpumus.

Or. fr

Pamatojums

Tehnisks grozījums, ar kuru pārņem parastos noteikumus par EVTI.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kvalificētu portfeļuzņēmumu 
apzināšanas kritēriju piemērošanu praksē 
un attiecīgo ietekmi uz sociāli atbildīgo 
uzņēmumu attīstību visā Savienībā;

(c) kritērijiem atbilstošu portfeļuzņēmumu 
identificēšanas kritēriju piemērošanu 
praksē, to ietekmi uz sociāli atbildīgo 
uzņēmumu attīstību visā Savienībā un 
iespējamību Eiropas līmenī ieviest sociāli 
atbildīga uzņēmuma zīmi;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) EVTI veiktu apkopošanu un ESUF 
pārvaldītāju ieviesto procedūru analīzi, lai 
noteiktu pozitīvo sociālo ietekmi, ko 
radījuši 9. pantā minētie kritērijiem 
atbilstošie portfeļuzņēmumi;
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Or. fr

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) šīs regulas darbības jomu, tostarp 
EUR 500 miljonu robežvērtību.

(d) šīs regulas darbības jomu, tostarp 
iespēju mainīt 2. panta 1. punktā noteikto 
robežvērtību un iespēju ļaut fondiem, kas 
pārsniedz šo slieksni, izmantot ESUF 
zīmi;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) iespēju paplašināt ESUF 
komercializēšanu, attiecinot to arī uz 
ieguldītājiem, kas netiek uzskatīti par 
profesionāliem klientiem 6. panta nozīmē 
un kas vēlas ieguldīt mazāk par 
EUR 100 000, kā arī šo ieguldītāju 
papildu aizsardzības pasākumus, lai 
atbalstītu šādu paplašināšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) iespēju papildināt šo regulu ar 
Eiropas līmeņa fiskāliem noteikumiem, 
kuru mērķis ir veicināt sociālo 
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uzņēmējdarbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a pants
Vēlākais gadu pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā EVTI izvērtē savas vajadzības pēc 
personāla un resursiem saistībā ar 
pilnvarām un uzdevumiem, kas izriet no 
šīs regulas, un iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Or. fr

Pamatojums

Tehnisks grozījums, kas EVTI ļauj vajadzības gadījumā pielāgot savus rīcībā esošos līdzekļus 
jaunajiem uzdevumiem.

PASKAIDROJUMS

Sociāli atbildīgi uzņēmumi ir uzņēmumi, kuru galvenais mērķis ir nevis peļņas gūšana, bet 
gan pozitīvas sociālās ietekmes radīšana, piemēram, mazaizsargātu vai no sabiedrības 
atstumtu personu sociālā integrācija. Tā kā šie uzņēmumi veic patiesu sociālo misiju, tie 
mūsdienās finansējumu gūst galvenokārt no dotācijām. Tas šiem uzņēmumiem neļauj mierīgi 
iecerēt ilgtspējīgu un inovācijas nesošu izaugsmi, vēl jo vairāk šajā stingru budžeta 
ierobežojumu periodā.

Šiem uzņēmumiem ir nepieciešami citi finansējuma avoti, kas tiem palīdzētu sasniegt mērķi 
un tādējādi stiprināt sociālo tirgus ekonomiku. Ar šo regulas priekšlikumu paredzēts ieviest 
Eiropas līmeņa atļauju „Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu” (ESUF) izveidei.

Saskaņā ar Komisijas sniegtajiem datiem sociāli atbildīgie uzņēmumi jau veido 10 % no 
Eiropas uzņēmumiem un tajos ir nodarbināti 11 miljoni darbinieku. Solidāro ieguldījumu 
tirgus, kas jau darbojas dažās dalībvalstīs, strauji aug. Tomēr tas vēl aizvien ir sadrumstalots.

Ieviešot ESUF zīmi, kas papildināta ar vienotām prasībām tiem fondu pārvaldītājiem, kas 
vēlas to izmantot, šīs regulas mērķis ir palīdzēt, no vienas puses, ieguldītājiem, kuri izvēlas 
solidārus ieguldījumus, un, no otras puses, sociāli atbildīgajiem uzņēmumiem, kuriem 
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nepieciešami papildu finansējuma avoti.

Tādēļ referente atzinīgi vērtē Komisijas politisko gribu un tās ierosināto tekstu, kas ir 
pietiekami līdzsvarots. Referente nevēlas būtiski grozīt šo priekšlikumu, bet gan drīzāk to 
padarīt skaidrāku un iedarbīgāku.

Tas ir tikai pirmais posms, kam jāveido daļa no Eiropas stratēģijas sociālās uzņēmējdarbības 
atbalstam. Šīs regulas mērķis nav apstrīdēt dalībvalstīs jau izmantotos līdzekļus, bet gan 
papildināt tos, lai uzlabotu Eiropas solidāro ieguldījumu tirgu. Tādēļ jaunizveidotajai ESUF 
zīmei no ieguldītāju viedokļa jābūt vienlaikus saistošam un drošību radošam instrumentam. 
Tāda ir prioritāte, kuru referente sev noteikusi un pēc kuras viņa vadījās, gatavojot šo 
ziņojumu.

Informēšana

Lai nodrošinātu šā instrumenta sekmīgu izmantošanu, referente uzskata, ka šīs regulas 
stāšanās spēkā jāpapildina ar to ieguldītāju, fondu pārvaldītāju un uzņēmēju plašu 
informēšanu, kuri šo instrumentu varētu izmantot. Šī loma būtu jāuzņemas EVTI un 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Drošības pastiprināšana

Referente uzskata, ka ir jāuzlabo drošība un pārredzamība ar šādu prasību palīdzību:

– vienkāršas reģistrācijas vietā, kura neļauj dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
pārliecināties, vai fondu pārvaldītājs ievēro šajā regulā paredzētos nosacījumus, 
kompetentajām iestādēm jāsniedz fondu pārvaldītājam piekrišana;

– katram ESUF jāizraugās depozitārijs, lai varētu pastāvīgi sekot līdzi aktīvu izvietošanai;

– ir jāuzlabo darījumu pārredzamība, un jānodrošina iespēja rekonstruēt ikvienu ar ESUF 
saistīto darījumu;

– informācijai, kuru sniedz ieguldītājiem un dalībvalstu kompetentajām iestādēm, jābūt 
pietiekami skaidrai un pilnīgai.

Saikne ar pārējiem regulēšanas instrumentiem

Pēdējos gados ir publicēti daudzi finanšu tirgu reglamentējoši akti. Šim tekstam harmoniski 
jāiekļaujas jau pieņemto tekstu kopumā. Tādēļ referente ir sagatavojusi vairākus grozījumus, 
kuru mērķis ir nodrošināt ciešu saikni, jo īpaši ar direktīvu par alternatīvo ieguldījumu fondu 
pārvaldītājiem un EVTI regulu, lai panāktu pēc iespējas lielāku juridisko noteiktību.

Pašu kapitāls

Tās pašas juridiskās noteiktības labad referente vēlas Komisijas priekšlikumā iekļaut dažus 
skaidrojumus attiecībā uz prasību pašu kapitāla jomā.
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Kritērijiem atbilstošie uzņēmumi

Šīs regulas mērķis ir atvieglot sociāli atbildīgo uzņēmumu finansēšanu. Tādēļ ir ļoti svarīgi 
definēt, kādi uzņēmumi atbilst sociāli atbildīga uzņēmuma kritērijiem.
Pirmkārt, ir skaidri jānosaka, ka šis instruments ir paredzēts, lai atvieglotu to sociāli atbildīgo 
uzņēmumu finansēšanu, kuru juridiskā adrese ir Savienībā.
Otrkārt, Komisijas ierosinātās robežvērtības, kas atbilst MVU definīcijai, faktiski izslēdz tos 
uzņēmumus, kuriem tomēr ir ļoti skaidrs sociālais mērķis, piemēram, sociālo mājokļu 
organizācijas. Tādēļ referente uzskata, ka regulas teksts jāpadara pielaidīgāks, lai novērstu 
noteikto robežvērtību iespējamo negatīvo ietekmi uz šā instrumenta mērķa īstenošanu.

Kritērijiem atbilstošie instrumenti

Referente vēlas pēc iespējas paplašināt kritērijiem atbilstošo instrumentu klāstu, lai atvieglotu 
sociāli atbildīgo uzņēmumu finansēšanu un pielāgotos dalībvalstu pašreizējai praksei.

Pārskatīšana

Referente šo ziņojumu sagatavoja ar mērķi nekavējoties izmantot jaunizveidojamo ESUF 
zīmi, kas būs saistoša ieguldītājiem un noderīga sociāli atbildīgajiem uzņēmumiem. Tā kā 
runa ir par jaunu instrumentu, referente uzskata par nepieciešamu paredzēt tā pamatīgu 
pārskatīšanu ik pēc četriem gadiem.

Veicot šādu pārskatīšanu, jo īpaši būtu jāanalizē:

– iespējamība Eiropas līmenī ieviest sociāli atbildīga uzņēmuma zīmi un šādas ieviešanas 
kārtība;

– sociāli atbildīgo uzņēmumu radītās pozitīvās sociālās ietekmes uzticamai un pārredzamai 
noteikšanai paredzētās metodes;

– iespējamība paplašināt šīs regulas darbības jomu, to attiecinot arī uz lielākiem fondiem un 
uz neprofesionāliem ieguldītājiem;

– iespējamība papildināt šo regulu ar Eiropas līmeņa fiskālu noteikumu, kura mērķis ir 
veicināt sociālo uzņēmējdarbību.

Papildus tik nepieciešamajam finanšu tirgu regulēšanas pasākumam šī regula sociāli 
atbildīgajiem uzņēmumiem nodrošina finansēšanas instrumentu, kas, referente ļoti cer, 
izrādīsies noderīgs. ESUF, kas ir patiesa Eiropas līmeņa atļauja, ir pirmais ieguldījumu 
instruments, kura pamatā nav peļņa vai spekulēšana, bet gan griba veicināt mūsu sabiedrības 
attīstību, neatsakoties no uzņēmējdarbības gara. Tādējādi šī regula pilnībā atbilst ES 
stratēģijai „Eiropa 2020”, kuras mērķis ir pārdomāta, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme.


