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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza: (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza: (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza: (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0862),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0489/2011),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia [xxx]1,

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 
Prawnej (A7-0000/2012),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i 
parlamentom krajowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Niniejsze rozporządzenie wpisuje się 
w ramy inicjatywy na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej, 
przedstawionej przez Komisję w 
komunikacie z dnia 25 października 
2011 r. zatytułowanym „Inicjatywa na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej. 

                                               
1 Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0/dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Budowanie ekosystemu sprzyjającego 
przedsiębiorstwom społecznym w centrum 
społecznej gospodarki i społecznych 
innowacji”1.
___________
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Celem niniejszego rozporządzenia nie 
jest osłabienie istniejących przepisów 
krajowych umożliwiających inwestowanie 
w przedsiębiorczość społeczną, lecz 
uzupełnienie tych przepisów na szczeblu 
Unii.

Or. fr

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie 
finansowania specyficzne dla 
przedsiębiorstw społecznych, konieczne 
jest zapewnienie jasności odnośnie do 
rodzajów instrumentów, jakie europejski 
fundusz na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej powinien wykorzystywać na 
potrzeby tego finansowania. W 
rozporządzeniu należy zatem ustanowić 
jednolite przepisy dotyczące 
kwalifikowanych instrumentów, które 
europejski fundusz na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej ma stosować 

(9) Biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie 
finansowania specyficzne dla 
przedsiębiorstw społecznych, konieczne 
jest zapewnienie jasności odnośnie do 
rodzajów instrumentów, jakie europejski 
fundusz na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej powinien wykorzystywać na 
potrzeby tego finansowania. W 
rozporządzeniu należy zatem ustanowić 
jednolite przepisy dotyczące 
kwalifikowanych instrumentów, które 
europejski fundusz na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej ma stosować 
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do celów realizacji inwestycji, takich jak: 
instrumenty kapitałowe, instrumenty 
dłużne, inwestycje w inne europejskie 
fundusze na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej oraz pożyczki krótko- i 
średnioterminowe.

do celów realizacji inwestycji, takich jak: 
instrumenty kapitałowe, instrumenty 
dłużne, w tym weksle własne i certyfikaty 
oszczędnościowe, inwestycje w inne 
europejskie fundusze na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej oraz 
pożyczki krótko- i średnioterminowe.

Or. fr

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić skuteczny nadzór w 
zakresie jednolitych wymogów zawartych 
w niniejszym rozporządzeniu, właściwy 
organ państwa członkowskiego 
pochodzenia powinien nadzorować 
przestrzeganie jednolitych wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
przez zarządzającego europejskim 
funduszem na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej. W tym celu zarządzający 
europejskim funduszem na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej, który 
zamierza wprowadzać fundusze do obrotu 
pod nazwą „europejski fundusz na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej”, powinien 
poinformować o tym właściwy organ 
państwa członkowskiego jego 
pochodzenia. Właściwy organ powinien
dokonać rejestracji zarządzającego 
funduszem, jeżeli przedstawiono wszystkie 
niezbędne informacje oraz jeżeli 
wprowadzono stosowne ustalenia 
zapewniające zgodność z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu.
Rejestracja ta powinna być ważna na 
terytorium całej Unii.

(21) Aby zapewnić skuteczny nadzór w 
zakresie jednolitych wymogów zawartych 
w niniejszym rozporządzeniu, właściwy 
organ państwa członkowskiego
pochodzenia powinien nadzorować 
przestrzeganie jednolitych wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
przez zarządzającego europejskim 
funduszem na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej. W tym celu zarządzający 
europejskim funduszem na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej, który 
zamierza wprowadzać fundusze do obrotu 
pod nazwą „europejski fundusz na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej”, powinien 
poinformować o tym właściwy organ 
państwa członkowskiego jego 
pochodzenia. Właściwy organ powinien
upoważnić zarządzającego funduszem, 
jeżeli przedstawiono wszystkie niezbędne 
informacje oraz jeżeli wprowadzono 
stosowne ustalenia zapewniające zgodność 
z wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu. Upoważnienie to powinno 
być ważne na terytorium całej Unii.

Ta poprawka dotyczy całości 
rozpatrywanego tekstu ustawodawczego i 
jeżeli zostanie przyjęta, trzeba będzie 
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dokonać dostosowań technicznych w całym 
tekście, z wyjątkiem przepisów dotyczących 
dyrektywy 2011/60/UE.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka horyzontalna. Terminy „dokonać rejestracji” i „rejestracja” są zastąpione 
terminami „upoważnić” i „upoważnienie” we wszystkich przepisach tekstu z wyjątkiem 
przepisów dotyczących dyrektywy 2011/61/UE.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) EUGiPW i właściwe organy państw 
członkowskich powinny zorganizować 
kampanie informacyjne na temat 
europejskiego funduszu na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej, skierowane 
do inwestorów, do zarządzających 
funduszami inwestycyjnymi oraz do 
przedsiębiorstw.

Or. fr

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Komisja powinna być uprawniona do 
przyjęcia wykonawczych standardów 
technicznych w drodze aktów 
wykonawczych na mocy art. 291 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie ustanowienia Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 

(30) Komisja powinna być uprawniona do 
przyjęcia wykonawczych standardów 
technicznych w drodze aktów 
wykonawczych na mocy art. 291 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie ustanowienia Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 
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Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych), zmiany decyzji nr 
716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 
2009/77/WE. Należy powierzyć 
EUNGiPW zadanie opracowania 
wykonawczych standardów technicznych 
w odniesieniu do formatu i sposobu 
prowadzenia procedury notyfikacyjnej, o
której mowa w art. 16.

Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych), zmiany decyzji nr 
716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 
2009/77/WE. Należy powierzyć 
EUNGiPW zadanie opracowania 
wykonawczych standardów technicznych 
w odniesieniu do formatu powiadomienia, 
o którym mowa w art. 16.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka techniczna: błędne tłumaczenie i dostosowanie do przepisów dotyczących norm 
technicznych.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu sprecyzowania wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do określenia: metod 
stosowanych do wyliczania i 
monitorowania progu, o którym mowa w 
niniejszym rozporządzeniu; szczegółów 
dotyczących uznawania kwalifikowanych 
przedsiębiorstw portfelowych; rodzajów 
konfliktów interesów, których 
zarządzający europejskimi funduszami na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej muszą 
unikać, oraz kroków, które należy podjąć 
w tym zakresie; szczegółów dotyczących 
procedur pomiaru skutków społecznych, 
które mają osiągnąć kwalifikowane 
przedsiębiorstwa społeczne; oraz 
szczegółów odnośnie do formułowania 
wymogów dotyczących przejrzystości. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

(31) W celu sprecyzowania wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do uściślenia: metod 
stosowanych do wyliczania i 
monitorowania progu, o którym mowa w 
niniejszym rozporządzeniu; rodzajów 
towarów i usług oraz metod produkcji 
towarów i świadczenia usług, które 
odzwierciedlają cel o charakterze 
społecznym, oraz sytuacji, w których zyski 
można podzielić między właścicieli i 
inwestorów; rodzajów konfliktów 
interesów, których zarządzający 
europejskimi funduszami na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej muszą 
unikać, oraz kroków, które należy podjąć 
w tym zakresie; szczegółów dotyczących 
procedur mierzenia skutków społecznych, 
które mają osiągnąć kwalifikowane 
przedsiębiorstwa społeczne; oraz treści i
szczegółów odnośnie do informowania 
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ekspertów. W pracach tych należy również 
uwzględnić inicjatywy z zakresu 
samoregulacji i kodeksy postępowania.

inwestorów. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów i z uwzględnieniem
inicjatywy z zakresu samoregulacji i 
kodeksy postępowania. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka techniczna mająca na celu dostosowanie tekstu do zazwyczaj stosowanych 
przepisów dotyczących aktów delegowanych.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka techniczna. Te przepisy są zawarte w poprzednim punkcie preambuły.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Niniejsze rozporządzenie nie 
zawiera zbliżenia przepisów podatkowych 
istniejących w państwach członkowskich, 
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mających na celu wspieranie 
przedsiębiorczości społecznej. Przepisy te 
powinny być zgodne z prawem unijnym, w 
szczególności z zasadą niedyskryminacji. 
Najpóźniej przy przeglądzie niniejszego 
rozporządzenia Komisja zbada stosowność 
przyjęcia europejskich przepisów 
podatkowych mających na celu 
wspieranie przedsiębiorczości społecznej.

Or. fr

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „europejski fundusz na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej” (EuSEF) 
oznacza przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania, które inwestuje co najmniej 
70% łącznej wartości swoich wpłat na 
poczet kapitału oraz niewniesionego 
kapitału zadeklarowanego w aktywa, które 
stanowią kwalifikowalne inwestycje;

a) „europejski fundusz na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej” (EuSEF) 
oznacza przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania, które inwestuje co najmniej 
70% łącznej wartości swoich wpłat na 
poczet kapitału, które stanowią 
kwalifikowalne inwestycje;

Or. fr

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) sekurytyzowane lub niesekurytyzowane 
instrumenty dłużne, wyemitowane przez 
kwalifikowane przedsiębiorstwo 
portfelowe;

(ii) sekurytyzowane lub niesekurytyzowane 
instrumenty dłużne, wyemitowane przez 
kwalifikowane przedsiębiorstwo 
portfelowe, w tym weksle własne i 
certyfikaty oszczędnościowe;

Or. fr
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Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „kwalifikowalne przedsiębiorstwo 
portfelowe” oznacza przedsiębiorstwo, 
które w chwili dokonania inwestycji przez 
europejski fundusz na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej nie jest 
notowane na rynku regulowanym, jak 
określono w art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 
2004/39/WE, ma albo obrót roczny o 
wartości nieprzekraczającej 50 mln EUR, 
albo roczną sumę bilansową 
nieprzekraczającą 43 mln EUR, samo nie 
jest przedsiębiorstwem zbiorowego 
inwestowania oraz:

d) „kwalifikowalne przedsiębiorstwo 
portfelowe” oznacza przedsiębiorstwo,
którego siedziba prawna znajduje się w 
Unii i które w chwili dokonania inwestycji 
przez europejski fundusz na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej nie jest 
notowane na rynku regulowanym, jak 
określono w art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 
2004/39/WE, samo nie jest 
przedsiębiorstwem zbiorowego 
inwestowania oraz:

Or. fr

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (i) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przedsiębiorstwo stosuje metodę 
produkcji towarów lub świadczenia usług, 
która odzwierciedla jego cel o charakterze 
społecznym;

– przedsiębiorstwo stosuje metodę 
produkcji towarów lub świadczenia usług, 
która odzwierciedla jego cel lub cele o 
charakterze społecznym;

Or. fr

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) które wykorzystuje wygenerowane 
zyski do realizacji swojego celu

(ii) które wykorzystuje wygenerowane 
zyski przede wszystkim do realizacji 
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podstawowego zamiast dokonywać ich 
podziału oraz stosuje uprzednio określone 
procedury i zasady w odniesieniu do 
wszelkich przypadków podziału zysków
między udziałowców i właścicieli;

swojego celu lub swoich celów o 
charakterze społecznym zamiast 
dokonywać ich podziału oraz, w
przypadkach w zasadzie wyjątkowych, w 
których podział między udziałowców a 
właścicieli jest możliwy, stosuje uprzednio 
określone procedury i zasady.  W zasadach 
tych jest sprecyzowane w szczególności, że 
podział zysków nie powinien wpływać 
negatywnie na osiągnięcie celu lub celów 
o charakterze społecznym;

Or. fr

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „zarządzający europejskim funduszem 
na rzecz przedsiębiorczości społecznej” 
oznacza osobę prawną, której regularna 
działalność gospodarcza polega na 
zarządzaniu co najmniej jednym 
europejskim funduszem na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej;

h) „zarządzający europejskim funduszem 
na rzecz przedsiębiorczości społecznej” 
oznacza osobę prawną, której regularna 
działalność gospodarcza polega na 
zarządzaniu co najmniej jednym 
europejskim funduszem na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej.  Jeżeli 
forma prawna europejskiego funduszu na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej 
pozwala na zarządzanie wewnętrzne, a 
organ zarządzający europejskim 
funduszem na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej nie powołuje zarządcy 
zewnętrznego, zarządzający jest tożsamy 
z europejskim funduszem na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej, który 
w takiej sytuacji jest upoważniony do 
zarządzania;

Or. fr

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przy nabywaniu aktywów innych niż 
kwalifikowalne inwestycje zarządzający 
europejskim funduszem na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej dopilnowują, 
aby do nabycia takich innych aktywów 
wykorzystywać nie więcej niż 30 % 
łącznej wartości wpłat na poczet kapitału i 
niewniesionego kapitału 
zadeklarowanego; przy obliczaniu tego 
limitu nie bierze się pod uwagę inwestycji 
krótkoterminowych w środki pieniężne i 
ich ekwiwalenty.

1. Przy nabywaniu aktywów innych niż 
kwalifikowalne inwestycje zarządzający 
europejskim funduszem na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej dopilnowują, 
aby do nabycia takich innych aktywów 
wykorzystywać nie więcej niż 30 % 
łącznej wartości wpłat na poczet kapitału; 
przy obliczaniu tego limitu nie bierze się 
pod uwagę inwestycji krótkoterminowych 
w środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Or. fr

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zarządzający europejskimi funduszami 
na rzecz przedsiębiorczości społecznej nie 
zaciągają pożyczek i kredytów, nie emitują 
papierów dłużnych oraz nie udzielają 
gwarancji na poziomie europejskiego 
funduszu na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej ani nie stosują na poziomie 
europejskiego funduszu na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej żadnych 
metod powodujących wzrost wartości 
ekspozycji funduszu poprzez zaciąganie 
pożyczek i kredytów środków pieniężnych 
lub pożyczek papierów wartościowych, 
inwestycje w instrumenty pochodne ani w 
żaden inny sposób.

2. Zarządzający europejskimi funduszami 
na rzecz przedsiębiorczości społecznej nie 
zaciągają pożyczek i kredytów, nie emitują 
papierów dłużnych ani nie stosują na 
poziomie europejskiego funduszu na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej żadnych 
metod powodujących wzrost wartości 
ekspozycji funduszu poprzez zaciąganie 
pożyczek i kredytów środków pieniężnych 
lub pożyczek papierów wartościowych, 
inwestycje w instrumenty pochodne ani w 
żaden inny sposób.

Or. fr
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Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzający europejskimi funduszami na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej 
wprowadzają do obrotu jednostki i udziały 
europejskich funduszy na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej, którymi 
zarządzają, wyłącznie wśród inwestorów, 
których uznaje się za klientów branżowych 
zgodnie z sekcją I załącznika II do 
dyrektywy 2004/39/WE lub których na 
życzenie można traktować jako klientów 
branżowych zgodnie z sekcją II załącznika 
II do dyrektywy 2004/39/WE, lub wśród 
pozostałych inwestorów, jeżeli:

Zarządzający europejskimi funduszami na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej 
wprowadzają do obrotu jednostki i udziały 
europejskich funduszy na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej, którymi 
zarządzają, wyłącznie wśród inwestorów, 
których uznaje się za klientów branżowych 
zgodnie z sekcją I załącznika II do 
dyrektywy 2004/39/WE lub których na 
życzenie można traktować jako klientów 
branżowych zgodnie z sekcją II załącznika 
II do dyrektywy 2004/39/WE, lub wśród 
pozostałych inwestorów, jeżeli spełnione 
są wszystkie następujące warunki:

Or. fr

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stosują odpowiednie strategie i 
procedury w zakresie zapobiegania 
nieuczciwym praktykom, w przypadku 
których można w sposób racjonalny 
oczekiwać, że będą miały wpływ na 
interesy inwestorów oraz 
kwalifikowalnych przedsiębiorstw 
portfelowych;

b) stosują odpowiednie strategie i 
procedury w zakresie zapobiegania 
nieuczciwym praktykom, które mogą mieć 
negatywny wpływ na interesy inwestorów 
oraz kwalifikowalnych przedsiębiorstw 
portfelowych, w tym w szczególności 
zasady dotyczące osobistych transakcji 
pracowników, udziału w inwestycjach lub 
zarządzania nimi z zamiarem 
zainwestowania na własny rachunek, 
które to zasady zagwarantują co najmniej 
możliwość wskazania inicjatora każdej 
transakcji dotyczącej funduszu na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej, a także 
zainteresowanych stron, jej charakteru 
oraz chwili i miejsca jej realizacji, a także 
zagwarantują, że aktywa funduszu na 
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rzecz przedsiębiorczości społecznej, 
którymi zarządza zarządzający, są 
ulokowane zgodnie z regulaminem 
funduszu lub z dokumentami 
założycielskimi, a także z obowiązującymi 
przepisami prawnymi.

Or. fr

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzający europejskimi funduszami na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej stale 
utrzymują wystarczające środki własne 
oraz wykorzystują dostateczne i 
odpowiednie zasoby techniczne i ludzkie, 
które są niezbędne do prawidłowego 
zarządzania europejskimi funduszami na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej.

Zarządzający europejskimi funduszami na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej stale 
utrzymują wystarczające środki własne 
odpowiadające co najmniej 25% kosztów 
ogólnych w poprzednim roku.

Właściwe organy mogą skorygować ten 
wymóg, jeżeli działalność europejskiego
funduszu na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej ulegnie istotnej zmianie w 
stosunku do roku poprzedniego.
Jeżeli firma prowadziła działalność przez 
okres krótszy niż jeden rok, włącznie z 
dniem rozpoczęcia działalności, wielkość 
wymaganych środków własnych wynosi 
jedną czwartą kosztów ogólnych 
przewidzianych w planie działalności, 
chyba że właściwe organy zażądają 
skorygowania tego planu.
Zarządzający europejskimi funduszami na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej
wykorzystują dostateczne i odpowiednie 
zasoby techniczne i ludzkie, które są 
niezbędne do prawidłowego zarządzania 
europejskimi funduszami na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej.
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Or. fr

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pozytywny skutek społeczny stanowiący 
cel polityki inwestycyjnej europejskiego 
funduszu na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej, w tym – w stosownych 
przypadkach – prognozy dotyczące 
racjonalnych skutków oraz informacje na 
temat wyników osiągniętych w przeszłości 
w tej dziedzinie;

c) pozytywny skutek społeczny, jaki 
zamierza osiągnąć polityka inwestycyjna 
europejskiego funduszu na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej, w miarę 
możliwości za pomocą obiektywnie 
wymiernych wskaźników dotyczących 
wyników i obejmujących – w stosownych 
przypadkach – prognozy dotyczące 
racjonalnych skutków oraz informacje na 
temat wyników osiągniętych w przeszłości 
w tej dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 –ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) opis sposobu obliczania wynagrodzenia 
zarządzającego europejskim funduszem na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej;

i) opis sposobu obliczania wynagrodzenia 
inwestorów i zarządzającego europejskim 
funduszem na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej;

Or. fr

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 a
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1. Zarządzający europejskimi funduszami 
na rzecz przedsiębiorczości społecznej 
dopilnowuje, aby dla każdego funduszu, 
którym zarządza, został wyznaczony jeden 
depozytariusz zgodnie z niniejszym 
artykułem.
2. Depozytariusz jest jednostką 
odpowiadającą jednej z kategorii, o 
których mowa w art. 21 ust. 3 dyrektywy 
2011/61/UE.
3. Depozytariusz sprawuje funkcję 
posiadacza papierów wartościowych i 
nadzorcy aktów przedsiębiorstwa 
zarządzającego.

Or. fr

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wprowadzić do obrotu istniejący 
europejski fundusz na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej w państwie 
członkowskim, które nie figuruje w 
wykazie, o którym mowa w art. 14 ust. 1
lit. d).

b) wprowadzić do obrotu istniejący 
europejski fundusz na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej, którego 
cechy wymienione w art. 14 ust. 1 zostały 
zmienione. 

Or. fr

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. EUNGiPW przedstawia ten projekt 
wykonawczych standardów technicznych 
Komisji do dnia [wstawić datę].

4. EUNGiPW przedstawia ten projekt 
wykonawczych standardów technicznych 
Komisji najpóźniej sześć miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
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Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka techniczna: należy sprecyzować datę.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW prowadzi centralną bazę 
danych, powszechnie dostępną za 
pośrednictwem internetu i zawierającą 
wykaz wszystkich zarządzających 
europejskimi funduszami na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej 
zarejestrowanych w Unii zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

1. EUNGiPW prowadzi centralną bazę 
danych, powszechnie dostępną za 
pośrednictwem internetu i zawierającą 
wykaz wszystkich zarządzających 
europejskimi funduszami na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej 
zarejestrowanych w Unii zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. 

2. EUGiPW i właściwe organy państw 
członkowskich organizują kampanie 
informacyjne na temat europejskiego 
funduszu na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej, skierowane do inwestorów, do 
zarządzających funduszami 
inwestycyjnymi oraz do przedsiębiorstw.

Or. fr

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W razie potrzeby właściwe organy i 
EUNGiPW podejmują współpracę na 
potrzeby wykonywania swoich odnośnych 
obowiązków na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

1. Właściwe organy podejmują współpracę
z EUNGiPW na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1095/2010.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka techniczna: należy odwołać się do rozporządzenia nr 1095/2010 ustanawiającego 
EUNGiPW.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Prowadzą one wymianę wszystkich 
informacji i dokumentów niezbędnych do 
wykrywania i usuwania naruszeń 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

2. Właściwe organy niezwłocznie udzielają 
EUNGiPW wszystkich informacji
niezbędnych mu do wypełniania swoich 
obowiązków zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1095/2010; EUNGiPW oraz 
właściwe organy przekazują sobie w 
szczególności wszystkie informacje i
dokumenty niezbędny do wykrywania i 
usuwania naruszeń przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka techniczna zawierające przepisy zazwyczaj stosowane do EUNGiPW.

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) praktyczne stosowanie kryteriów 
identyfikacji kwalifikowalnych 
przedsiębiorstw portfelowych oraz wpływ, 
jaki ma to na rozwój przedsiębiorstw 
społecznych w całej Unii;

c) praktyczne stosowanie kryteriów 
identyfikacji kwalifikowalnych 
przedsiębiorstw portfelowych, wpływ, jaki 
ma to na rozwój przedsiębiorstw 
społecznych w całej Unii oraz stosowność 
wprowadzenia oznaczenia 
przedsiębiorstwa społecznego na szczeblu 
europejskim;

Or. fr
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Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) spisu, wykonanego przez EUNGiPW, i 
analizy procedur stosowanych przez 
zarządzających europejskimi funduszami 
na rzecz przedsiębiorczości społecznej w 
celu pomiaru pozytywnych skutków 
społecznych wywołanych przez 
przedsiębiorstwa portfelowe, o których 
mowa w art. 9.

Or. fr

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zakres niniejszego rozporządzenia, z 
uwzględnieniem progu wynoszącego 500 
mln EUR.

d) zakres niniejszego rozporządzenia, w 
tym możliwość zmiany progu określonego 
w art. 2 ust. 1 oraz stosowności zezwolenia 
funduszom przekraczającym ten próg na 
stosowanie oznaczenia europejskiego 
funduszu na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej;

Or. fr

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) możliwość wprowadzania do obrotu 
europejskich funduszy na rzecz 
przedsiębiorczości również wśród 
inwestorów, których nie uznaje się za 
klientów branżowych w rozumieniu art. 6, 
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a którzy pragną zainwestować kwotę 
mniejszą niż 100 000 EUR, a także 
dodatkowe środki ochrony tych 
inwestorów, które należało by przewidzieć 
w przypadku dopuszczenia takiej 
możliwości również wśród takich 
inwestorów;

Or. fr

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) stosowność przyjęcia w ramach 
niniejszego rozporządzenia europejskich 
przepisów podatkowych mających na celu 
wspieranie przedsiębiorczości społecznej.

Or. fr

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 a
Najpóźniej rok po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia EUNGiPW 
ocenia potrzeby w zakresie kadry i 
zasobów w stosunku do uprawnień i 
zadań wykonywanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia i przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka techniczna, która pozwoli EUNGiPW dostosować środki, jakimi dysponuje, do 
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nowych zadań, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
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UZASADNIENIE

Głównym celem przedsiębiorstw społecznych nie jest generowanie zysków, lecz pozytywne 
skutki społeczne, jak na przykład integracja osób należących do słabszych lub 
zmarginalizowanych grup społecznych. Obecnie przedsiębiorstwa te, które pełnią prawdziwą 
funkcję społeczną, są finansowane głównie z dotacji. Nie pozwala im to na spokojne 
planowanie trwałego wzrostu niosącego z sobą innowacje, zwłaszcza w okresie poważnych 
ograniczeń budżetowych. 

Przedsiębiorstwa te potrzebują innych źródeł finansowania, które pomogą im osiągnąć 
zamierzone cele i przyczynić się w ten sposób do utworzenia silniejszej rynkowej gospodarki 
społecznej. Jest to przedmiotem niniejszego wniosku w sprawie rozporządzenia 
zmierzającego do utworzenia europejskiego paszportu dla „europejskich funduszy 
przedsiębiorczości społecznej”. 

Według danych przytoczonych przez Komisję przedsiębiorstwa społeczne stanowią obecnie 
10% przedsiębiorstw europejskich i zatrudniają 11 mln pracowników. Rynek inwestycji 
społecznych, działający już w niektórych krajach, rozrasta się dynamicznie, lecz jest nadal 
rozproszony. 

Tworząc oznaczenie europejskiego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, 
uzupełnione jednolitymi wymogami dotyczącymi zarządzających funduszami, którzy pragną 
je stosować, rozporządzenie to ma z jednej strony wspierać inwestorów, którzy optują za 
społecznymi inwestycjami, z drugiej zaś strony wspierać przedsiębiorstwa społeczne 
potrzebujące dodatkowych źródeł finansowania. 

W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję polityczną wolę Komisji oraz zrównoważony, 
dość satysfakcjonujący tekst wniosku. Moim zamiarem nie było dokonanie głębokich zmian 
w tekście, lecz raczej jego doprecyzowanie i wzmocnienie. 

Jest to pierwszy etap, który powinien się wpisać w ramy europejskiej strategii wspierania 
przedsiębiorczości społecznej. Celem rozporządzenia nie jest kwestionowanie narzędzi 
stosowanych obecnie w państwach członkowskich, lecz ich uzupełnienie w celu ulepszenia 
europejskiego rynku inwestycji społecznych. Utworzone w ten sposób oznaczenie 
europejskiego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej powinno być instrumentem 
atrakcyjnym dla inwestorów, a jednocześnie bezpiecznym. Jest to priorytet, który sobie 
wyznaczyłam i który przyświecał mi przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania. 

Komunikat

Wydaje mi się, że aby instrument ten odniósł sukces, wraz z jego wejściem w życie należy 
skierować obszerny komunikat do inwestorów, do zarządzających funduszami oraz do 
przedsiębiorstw, które mogą z nich skorzystać. Zadaniem tym powinny się zająć EUNGiPW 
i państwa członkowskie. 



PR\893736PL.doc 25/26 PE483.704v01-00

PL

Bezpieczeństwo 

Wydaje mi się, że należy zwiększyć bezpieczeństwo i przejrzystość za pomocą surowszych 
wymagań: 

– właściwe organy państw członkowskich powinny wydawać upoważnienia zarządzającym 
funduszami, zamiast dokonywać zwykłej rejestracji, która nie pozwala tym organom uzyskać 
pewności, że zarządzający przestrzega warunków przewidzianych w przedmiotowym 
rozporządzeniu;

– należy wyznaczyć depozytariusza w odniesieniu do każdego europejskiego funduszu na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej, aby w każdej chwili można zlokalizować aktywa;

– należy zwiększyć przejrzystość transakcji i zagwarantować możliwość odtworzenia każdej 
transakcji dotyczącej europejskiego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

– informacje udzielane inwestorom i właściwym organom państw członkowskich powinny 
być dostatecznie jasne i pełne. 

Powiązanie z innymi instrumentami regulacyjnymi 

W ostatnich latach opublikowano wiele tekstów dotyczących regulacji rynków finansowych. 
Omawiany tekst powinien się harmonijnie wpisać w ten zbiór tekstów. Dlatego też zgłosiłam 
wiele poprawek, których celem jest odpowiednie powiązanie, w szczególności z dyrektywą 
w sprawie ZAFI i rozporządzeniem w sprawie EUNGiPW, oraz zagwarantowanie 
maksymalnego bezpieczeństwa prawnego.  

Fundusze własne

Również w duchu bezpieczeństwa prawnego chciałam wyjaśnić kilka punktów wniosku 
Komisji dotyczących wymogu w zakresie funduszy własnych. 

Kwalifikujące się przedsiębiorstwa 

Celem rozporządzenia jest łatwiejsze finansowanie przedsiębiorstw społecznych. Dlatego też 
zasadnicze znaczenie ma definicja przedsiębiorstw kwalifikujących się do uzyskania 
finansowania. 
Po pierwsze należy jasno sprecyzować, że celem tego instrumentu jest łatwiejsze 
finansowanie przedsiębiorstw społecznych, których siedziba prawna znajduje się w Unii.
Po drugie proponowane przez Komisję progi odpowiadające definicji MŚP w rzeczywistości 
wykluczają przedsiębiorstwa, których cel jest wyraźnie społeczny, takie jak podmioty
zajmujące się mieszkalnictwem socjalnym. W związku z tym wydaje mi się, że powinniśmy 
wprowadzić większą elastyczność do tekstu rozporządzenia, aby zapobiec niepożądanym 
skutkom, jakie może mieć ten próg dla samego przedmiotu instrumentu. 

Instrumenty kwalifikujące się 
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Również w celu ułatwienia finansowania przedsiębiorstw społecznych oraz w celu 
dostosowania się do obecnych zwyczajów w państwach członkowskich, chciałam 
maksymalnie rozszerzyć zakres kwalifikujących się instrumentów. 

Przegląd 

Zredagowałam to sprawozdanie z myślą o tym, aby utworzone na jego mocy oznaczenie 
europejskiego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej nadawało się do 
bezzwłocznego stosowanie, było atrakcyjne dla inwestorów i pożyteczne dla przedsiębiorstw 
społecznych. Ponieważ jest to nowy instrument, sądzę, że za cztery należałoby dokonać 
pełnego przeglądu.  

Przegląd ten powinien obejmować w szczególności: 

– analizę stosowności i sposoby utworzenia oznaczenia „przedsiębiorstwo społeczne” na 
szczeblu europejskim;

– analizę planowanych metod miarodajnego i przejrzystego pomiaru pozytywnych skutków 
społecznych, jakie przynoszą przedsiębiorstwa społeczne;

– analizę stosowności objęcia zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia większych 
funduszy oraz inwestorów niebranżowych;  

– analizę stosowności przyjęcia w ramach omawianego rozporządzenia europejskich 
przepisów podatkowych mających na celu wspieranie przedsiębiorczości społecznej. 

Omawiane rozporządzenie przyjmuje podejście zmierzające do tak bardzo potrzebnej 
regulacji rynków finansowych, a oprócz tego daje przedsiębiorstwom społecznym narzędzie 
finansowania, które – mam nadzieję – przyniesie korzystne skutki. Europejski fundusz na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej, prawdziwy paszport europejski, jest pierwszym 
narzędziem inwestycyjnym, które nie opiera się na zyskach ani spekulacji, lecz na woli 
postępu społecznego, nie rezygnując z ducha przedsiębiorczości. Rozporządzenie to wpisuje 
się w pełni w strategię Europa 2020, jaką wyznaczyła sobie UE, a której celem jest 
inteligentny i trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.  


