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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 
Fundos de Empreendedorismo Social Europeus
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0862),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão
(C7-0489/2011),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de ...1,

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e o 
parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O presente regulamento enquadra-
se na iniciativa de empreendedorismo 
social, apresentada pela Comissão na 
comunicação de 25 de outubro de 2011 
intitulada "Iniciativa de 
Empreendedorismo Social – Construir um 
ecossistema para promover as empresas 

                                               
1 JO C ... / Ainda não publicado em Jornal Oficial.
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sociais no centro da economia e da 
inovação sociais"1.
___________
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O presente regulamento não põe em 
causa os dispositivos nacionais existentes 
que permitem investir no 
empreendedorismo social, mas completa 
esses dispositivos à escala da União.

Or. fr

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Tendo em conta as necessidades 
específicas de financiamento das empresas 
sociais, é necessário definir com clareza os 
tipos de instrumentos que um FESE deve 
utilizar para esse financiamento. Por 
conseguinte, o presente regulamento deve 
definir regras uniformes sobre os 
instrumentos elegíveis que os FESE podem 
utilizar quando realizam investimentos e 
que incluem instrumentos de capital 
próprio, instrumentos de dívida, 
investimentos noutros FESE e empréstimos 
a médio e longo prazo.

(9) Tendo em conta as necessidades 
específicas de financiamento das empresas 
sociais, é necessário definir com clareza os 
tipos de instrumentos que um FESE deve 
utilizar para esse financiamento. Por 
conseguinte, o presente regulamento deve 
definir regras uniformes sobre os 
instrumentos elegíveis que os FESE podem 
utilizar quando realizam investimentos e 
que incluem instrumentos de capital 
próprio, instrumentos de dívida, incluindo 
livranças e obrigações de caixa,
investimentos noutros FESE e empréstimos 
a médio e longo prazo.

Or. fr
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Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para garantir uma supervisão eficaz 
dos requisitos uniformes estipulados no 
presente regulamento, a autoridade 
competente do Estado-Membro de origem 
deverá fiscalizar o cumprimento dos 
requisitos uniformes estipulados no 
presente regulamento por parte do gestor 
do FESE. Para tal, o gestor do FESE que 
pretenda comercializar os seus fundos sob 
a denominação «Fundo de 
Empreendedorismo Social Europeu» 
deverá informar a autoridade competente 
do seu Estado-Membro de origem acerca 
desta intenção. Caso tenham sido prestadas 
todas as informações necessárias e existam 
os mecanismos adequados para o 
cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento, a autoridade competente 
deverá proceder ao registo do gestor do 
fundo. Este registo será válido em toda a 
União.

(21) Para garantir uma supervisão eficaz 
dos requisitos uniformes estipulados no 
presente regulamento, a autoridade 
competente do Estado-Membro de origem 
deverá fiscalizar o cumprimento dos 
requisitos uniformes estipulados no 
presente regulamento por parte do gestor 
do FESE. Para tal, o gestor do FESE que 
pretenda comercializar os seus fundos sob 
a denominação «Fundo de 
Empreendedorismo Social Europeu» 
deverá informar a autoridade competente 
do seu Estado-Membro de origem acerca 
desta intenção. Caso tenham sido prestadas 
todas as informações necessárias e existam 
os mecanismos adequados para o 
cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento, a autoridade competente 
deverá proceder à aprovação do gestor do 
fundo. Esta aprovação será válida em toda 
a União.
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção implica adaptações técnicas em 
todo o diploma, exceto as disposições 
relativas à Diretiva 2011/61/UE.)

Or. fr

Justificação

Alteração transversal. O termo "registo" é substituído por "aprovação" em todo o diploma, 
exceto as disposições relativas à Diretiva 2011/61/UE.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(24-A) A AEVMM e as autoridades
competentes dos Estados-Membros 
deverão organizar campanhas de 
informação sobre a existência dos FESE, 
dirigidas aos investidores, gestores de 
fundos de investimento e empresas.

Or. fr

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Deve ser atribuída à Comissão a 
competência para aprovar normas técnicas 
de execução, através atos de execução em 
conformidade com o artigo 291.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e nos termos do artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de novembro de 2010, que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados), altera a 
Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a 
Decisão 2009/77/CE. Deve ser confiada à 
AEVMM a responsabilidade de elaborar os 
projetos de normas técnicas de execução 
relativas ao formato e ao método do 
procedimento de notificação constante do 
artigo 16.º.

(30) Deve ser atribuída à Comissão a 
competência para aprovar normas técnicas 
de execução, através de atos de execução 
em conformidade com o artigo 291.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e nos termos do artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de novembro de 2010, que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados), altera a 
Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a 
Decisão 2009/77/CE. Deve ser confiada à 
AEVMM a responsabilidade de elaborar os 
projetos de normas técnicas de execução 
relativas ao formato de notificação 
constante do artigo 16.º.

Or. fr

Justificação

Alteração técnica: erro de tradução e alinhamento com o dispositivo das normas técnicas.
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Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de pormenorizar os requisitos 
definidos no presente regulamento, deve 
ser delegada na Comissão a competência 
para aprovar atos, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no que 
respeita à determinação dos métodos a 
utilizar para o cálculo e o controlo do 
limiar referido no presente regulamento, 
bem como à especificação dos pormenores 
de identificação das empresas em carteira 
qualificadas, tipos de conflitos de 
interesses que os gestores de FESE devem 
evitar e medidas a tomar nesse sentido, 
pormenores dos procedimentos de aferição 
das incidências sociais a atingir pelas 
empresas em carteira qualificadas e, ainda,
os pormenores da especificação dos 
requisitos de transparência. É
particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos. Estes 
trabalhos devem também ter em conta as 
iniciativas de autorregulação e os códigos 
de conduta.

(31) A fim de pormenorizar os requisitos 
definidos no presente regulamento, deve 
ser delegada na Comissão a competência 
para aprovar atos, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no que 
respeita à pormenorização dos métodos a 
utilizar para o cálculo e o controlo do 
limiar referido no presente regulamento, 
dos tipos de bens e serviços e métodos de 
produção de bens e serviços que 
materializem um objetivo social e das 
situações em que podem ser distribuídos 
lucros aos proprietários e aos 
investidores, dos tipos de conflitos de 
interesses que os gestores de FESE devem 
evitar e das medidas a tomar nesse sentido, 
dos pormenores dos procedimentos de 
aferição das incidências sociais a atingir 
pelas empresas em carteira qualificadas e 
do conteúdo e modalidades das 
informações aos investidores. Importa
particularmente que a Comissão efetue as 
consultas adequadas durante os seus 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos, e tenha em conta as iniciativas 
de autorregulação e os códigos de conduta.
A Comissão, quando preparar e redigir 
atos delegados, deverá assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. fr

Justificação

Alteração técnica que visa alinhar o diploma com as disposições habituais relativas aos atos 
delegados.
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Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A Comissão deve, aquando da 
preparação e elaboração de atos 
delegados, assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Alteração técnica: as disposições estão incluídas no considerando precedente.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) O presente regulamento não inclui 
uma aproximação dos dispositivos fiscais 
existentes nos Estados-Membros com 
vista a incentivar o empreendedorismo 
social. Esses dispositivos deverão respeitar 
o direito da União, nomeadamente o 
princípio da não-discriminação. O mais 
tardar na altura da revisão do presente 
regulamento, a Comissão deverá estudar 
a oportunidade de acompanhar o presente 
regulamento de um dispositivo fiscal 
europeu com vista a incentivar o 
empreendedorismo social.

Or. fr

Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) «Fundo de Empreendedorismo Social 
Europeu» (FESE): organismo de 
investimento coletivo que investe pelo 
menos 70 % do total das suas contribuições 
em capital e do capital subscrito não 
realizado em ativos que constituem 
investimentos qualificados;

(a) «Fundo de Empreendedorismo Social 
Europeu» (FESE): organismo de 
investimento coletivo que investe pelo 
menos 70 % do total das suas contribuições 
em capital em ativos que constituem 
investimentos qualificados;

Or. fr

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Instrumentos de dívida titularizada e não 
titularizada, emitidos pela empresa em 
carteira qualificada;

ii) Instrumentos de dívida titularizada e não 
titularizada, emitidos pela empresa em 
carteira qualificada, incluindo livranças e 
obrigações de caixa;

Or. fr

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) «Empresa em carteira qualificada»: 
empresa que, no momento do investimento 
pelo FESE, não esteja cotada num mercado 
regulamentado, na aceção do artigo 4.º, n.º 
1, ponto 14, da Diretiva 2004/39/CE, que 
tenha um volume de negócios anual não 
superior a 50 milhões de EUR ou um total 
do balanço não superior a 43 milhões de 
EUR, que não seja ela própria um 
organismo de investimento coletivo e que:

(d) «Empresa em carteira qualificada»: 
empresa com sede social na União e que, 
no momento do investimento pelo FESE, 
não esteja cotada num mercado 
regulamentado, na aceção do artigo 4.º, n.º 
1, ponto 14, da Diretiva 2004/39/CE, que 
não seja ela própria um organismo de 
investimento coletivo e que:

Or. fr
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Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– A empresa utilize um modo de produção 
de bens ou serviços que corporize o seu 
objetivo social;

– A empresa utilize um modo de produção 
de bens ou serviços que corporize o(s)
seu(s) objetivo(s) social(ais);

Or. fr

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Utilize os lucros para conseguir o seu 
objetivo principal, em vez de os distribuir, 
e disponha de procedimentos e regras 
predefinidos aplicáveis aos casos em que 
os lucros sejam distribuídos aos acionistas 
e proprietários.

ii) Utilize prioritariamente os lucros para 
conseguir o(o) seu(s) objetivo(s)
social(ais), em vez de os distribuir, e, para 
os casos em princípio excecionais em que 
uma tal distribuição aos acionistas e 
proprietários seja possível, disponha de 
procedimentos e regras predefinidos. Essas 
regras devem especificar nomeadamente 
que a distribuição de dividendos não põe 
em causa o(s) objetivo(s) social(ais).

Or. fr

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) «Gestor de FESE»: pessoa coletiva cuja 
atividade regular seja a gestão de pelo 
menos um FESE;

(h) «Gestor de FESE»: pessoa coletiva cuja 
atividade regular seja a gestão de pelo 
menos um FESE. Caso a forma jurídica 
do FESE permita uma gestão interna e o 
órgão de direção do FESE decida não 
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designar um gestor externo, o gestor pode 
ser o próprio FESE, que nesse caso será 
aprovado como gestor;

Or. fr

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os gestores de FESE deverão garantir 
que, quando adquirirem ativos que não 
sejam investimentos qualificados, não 
serão utilizados mais de 30% do total das 
contribuições em capital e do capital 
subscrito não realizado do fundo para 
aquisição de ativos que não sejam 
investimentos qualificados; as 
disponibilidades de tesouraria e 
equivalentes de tesouraria a curto prazo 
não devem ser levadas em conta para o 
cálculo deste limite.

1. Os gestores de FESE deverão garantir 
que, quando adquirirem ativos que não 
sejam investimentos qualificados, não 
serão utilizados mais de 30% do total das 
contribuições em capital do fundo para 
aquisição de ativos que não sejam 
investimentos qualificados; as 
disponibilidades de tesouraria e 
equivalentes de tesouraria a curto prazo 
não devem ser levadas em conta para o 
cálculo deste limite.

Or. fr

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os gestores de FESE não poderão 
contrair empréstimos, emitir títulos de 
dívida, prestar garantias, nem recorrer a 
qualquer método, ao nível do FESE, que 
induza o aumento do nível de exposição do 
fundo, seja através de empréstimos em 
numerário ou em valores mobiliários, do 
recurso a posições em instrumentos 
derivados ou por qualquer outro meio.

2. Os gestores de FESE não poderão 
contrair empréstimos, emitir títulos de 
dívida, nem recorrer a qualquer método, ao 
nível do FESE, que induza o aumento do 
nível de exposição do fundo, seja através 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, do recurso a posições 
em instrumentos derivados ou por qualquer 
outro meio.

Or. fr
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Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os gestores de FESE deverão 
comercializar as unidades de participação e 
as ações dos FESE sob sua gestão 
exclusivamente junto de investidores 
considerados como clientes profissionais, 
nos termos do Anexo II, ponto I, da 
Diretiva 2004/39/CE, ou que podem, a 
pedido, ser tratados como clientes 
profissionais, nos termos do Anexo II, 
ponto II, da Diretiva 2004/39/CE, ou junto 
de outros investidores que:

Os gestores de FESE deverão 
comercializar as unidades de participação e 
as ações dos FESE sob sua gestão 
exclusivamente junto de investidores 
considerados como clientes profissionais, 
nos termos do Anexo II, ponto I, da 
Diretiva 2004/39/CE, ou que podem, a 
pedido, ser tratados como clientes 
profissionais, nos termos do Anexo II, 
ponto II, da Diretiva 2004/39/CE, ou junto 
de outros investidores que respeitem todas 
as condições seguintes:

Or. fr

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pôr em prática políticas e 
procedimentos adequados para evitar 
irregularidades que possam ser 
consideradas, com razoabilidade, como
atentatórias dos interesses dos investidores 
e das empresas em carteira qualificadas;

(b) Pôr em prática políticas e 
procedimentos adequados para evitar 
irregularidades que seriam atentatórias dos 
interesses dos investidores e das empresas 
em carteira qualificadas, incluindo, 
nomeadamente, regras sobre as 
transações pessoais dos seus empregados 
ou a participação ou gestão de 
investimentos com vista a investir por 
conta própria e garantindo, no mínimo, 
que cada transação relativa aos FESE 
possa ser reconstituída quanto à origem, 
às partes em causa e à natureza, bem 
como ao momento e lugar onde foi 
efetuada, e que os ativos dos FESE 
geridos pelo gestor sejam aplicados de 
acordo com o regulamento do FESE, ou 
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os respetivos documentos estatutários, e 
as disposições legais em vigor; 

Or. fr

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os gestores de FESE devem dispor, em 
permanência, dos fundos próprios 
suficientes e utilizar os recursos humanos e 
técnicos adequados e apropriados que 
sejam necessários para uma boa gestão de 
FESE.

Os gestores de FESE devem dispor, em 
permanência, dos fundos próprios 
suficientes e pelo menos equivalentes a 
um quarto dos respetivos encargos gerais 
do ano precedente.

As autoridades competentes podem 
ajustar este requisito no caso de uma 
modificação significativa da atividade do 
FESE em relação ao ano precedente.
Enquanto a empresa não tiver completado 
um ano de atividade, e desde o dia em que 
esta tenha início, o requisito de fundos 
próprios é igual a um quarto dos encargos 
gerais previstos no seu programa de 
atividade, a menos que as autoridades 
competentes exijam um ajustamento desse 
programa.
Os gestores de FESE devem utilizar os 
recursos humanos e técnicos adequados e 
apropriados que sejam necessários para 
uma boa gestão de FESE.

Or. fr

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A incidência social positiva que se (c) A incidência social positiva que se 
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pretende alcançar com a política de 
investimento do FESE, incluindo, se 
necessário, projeções razoáveis relativas 
aos resultados, e informações sobre o 
desempenho anterior nessa área;

pretende alcançar com a política de 
investimento do FESE, tanto quanto 
possível com o auxílio de indicadores de 
desempenho objetivamente mensuráveis e 
incluindo, se necessário, projeções 
razoáveis relativas aos resultados, e 
informações sobre o desempenho anterior 
nessa área;

Or. fr

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Uma descrição do método de cálculo da 
remuneração do gestor do FESE;

(i) Uma descrição do método de cálculo da 
remuneração do gestor do FESE e dos seus 
investidores;

Or. fr

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
1. O gestor deve assegurar, para cada um 
dos FESE por si geridos, a nomeação de 
um único depositário nos termos do 
presente artigo.
2. O depositário deve ser uma entidade 
pertencente a uma das categorias 
previstas no artigo 21.º, n.º 3, da Diretiva 
2011/61/UE.
3. O depositário exerce funções de guarda 
de títulos e controlo dos atos da sociedade 
de gestão.
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Or. fr

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Um FESE já existente num Estado-
Membro não incluído na lista referida no 
artigo 14.º, n.º 1, alínea d).

(b) Um FESE que tenha sofrido alterações 
das características referidas no artigo 14.º, 
n.º 1.

Or. fr

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A AEVMM deve apresentar à Comissão 
esses projetos de normas técnicas de 
execução até [inserir data].

4. A AEVMM deve apresentar à Comissão 
esses projetos de normas técnicas de 
execução o mais tardar seis meses após a 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. fr

Justificação

Alteração técnica: a data deve ser especificada.

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM deve assegurar a manutenção 
de uma base de dados central, acessível ao 
público através da Internet, que inclua uma 
lista de todos os gestores de FESE 
registadas na União, em conformidade com 

1. A AEVMM deve assegurar a 
manutenção de uma base de dados central, 
acessível ao público através da Internet, 
que inclua uma lista de todos os gestores 
de FESE registados na União, em 
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o presente regulamento. conformidade com o presente regulamento. 

2. A AEVMM e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
organizar campanhas de informação 
sobre a existência dos FESE, dirigidas 
aos investidores, gestores de fundos de 
investimento e empresas.

Or. fr

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros e a AEVMM devem 
colaborar entre si, sempre que necessário,
para o desempenho das suas obrigações,
nos termos do presente regulamento.

1. As autoridades competentes devem 
colaborar com a AEVMM para efeitos do 
presente regulamento, nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010. 

Or. fr

Justificação

Alteração técnica: importa fazer referência ao Regulamento (UE) n.º 1095/2010 relativo à 
criação da AEVMM.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem trocar todas as informações e 
documentação necessárias para identificar 
e corrigir as violações do presente 
regulamento.

2. As autoridades competentes devem 
fornecer, sem demora, à AEVMM todas 
as informações necessárias ao 
desempenho das suas atribuições nos 
termos do Regulamento (UE) 
n.º1095/2010. Em particular, a AEVMM e 
as autoridades competentes, devem trocar 
todas as informações e documentação 
necessárias para identificar e corrigir as 
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violações do presente regulamento.

Or. fr

Justificação

Alteração técnica que respiga as disposições habituais relativas à AEVMM.

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A aplicação prática dos critérios de 
identificação das empresas em carteira 
qualificadas e o impacto dessa 
identificação sobre o desenvolvimento das 
empresas sociais na União;

(c) A aplicação prática dos critérios de 
identificação das empresas em carteira 
qualificadas e o impacto dessa 
identificação sobre o desenvolvimento das 
empresas sociais na União e a 
oportunidade de estabelecer um selo de 
empresa social ao nível europeu;

Or. fr

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Um inventário, da competência da 
AEVMM, e uma análise dos 
procedimentos aplicados pelos gestores de 
FESE a fim de medir os efeitos sociais 
positivos gerados pelas empresas em 
carteira qualificadas, mencionados no 
artigo 9.º.

Or. fr

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea d)



PE483.704v01-00 20/24 PR\893736PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(d) O âmbito do presente regulamento, 
incluindo o limiar de 500 milhões de EUR.

(d) O âmbito do presente regulamento, 
incluindo a possibilidade de alterar o 
limiar estabelecido no artigo 2.º, n.º 1, e a 
oportunidade de permitir a utilização do 
selo FESE pelos fundos que excedam esse 
limiar;

Or. fr

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A possibilidade de alargar a 
comercialização dos FESE aos 
investidores não considerados como 
clientes profissionais na aceção do artigo 
6.º, que desejem investir menos de 
100 000 EUR, bem como as medidas 
suplementares de proteção a associar a 
esse alargamento;

Or. fr

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) a oportunidade de acompanhar o 
presente regulamento de um dispositivo 
fiscal europeu com vista a incentivar o 
empreendedorismo social.

Or. fr
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Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A
O mais tardar um ano após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a 
AEVMM avaliará as necessidades de 
pessoal e recursos à luz dos poderes e 
atribuições decorrentes do presente 
regulamento e apresentará um relatório 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. fr

Justificação

Alteração técnica que permite à AEMVM adaptar, se for caso disso, os seus meios às suas 
novas responsabilidades.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As empresas sociais são empresas cujo objetivo principal não consiste na realização de lucros, 
mas sim ter um impacto social positivo, como a integração de pessoas vulneráveis ou 
marginalizadas. Estas empresas, incumbidas de uma verdadeira missão social, financiam-se 
hoje essencialmente através de subvenções. Este facto não lhes permite encarar serenamente 
um crescimento sustentável e portador de inovação, por maioria de razão neste período de 
uma forte restrição orçamental. 

Enquanto empresas, as empresas sociais necessitam de outras fontes de financiamento, 
suscetíveis de as ajudar a desempenhar a sua missão e a sustentar assim uma economia social 
de mercado mais forte. É este o objetivo desta proposta de regulamento, que visa criar um 
passaporte europeu para os "fundos de empreendedorismo social europeus" (FESE). 

O empreendedorismo social já representa, segundo os dados comunicados pela Comissão, 
10% das empresas europeias, ou 11 milhões de trabalhadores. O mercado do investimento 
solidário, já ativo em determinados Estados, está em pleno crescimento. Mas é um mercado 
fragmentado. 

Com a criação de um selo FESE acompanhado de exigências uniformes em relação aos 
gestores de fundos que o desejem utilizar, o presente regulamento visa ajudar, por um lado, os 
investidores que queiram escolher o investimento solidário e, por outro, as empresas sociais 
que precisem de fontes de financiamento suplementares. 

Saúdo pois aqui a vontade política da Comissão e o equilíbrio bastante satisfatório da 
proposta. Não pretendi modificá-la em profundidade, antes clarificá-la e reforçá-la. 

Trata-se de uma primeira etapa, que deve ser inscrita no quadro de uma estratégia europeia de 
apoio ao empreendedorismo social. Este regulamento não visa pôr em causa os instrumentos 
já em aplicação nos Estados-Membros, mas completá-los a fim de melhorar o mercado 
europeu do investimento solidário. O selo FESE assim criado deve ser um instrumento ao 
mesmo tempo atrativo e tranquilizador para os investidores. Esta é a prioridade que a mim 
mesmo impus e que presidiu à redação do relatório. 

Comunicação

Para assegurar o sucesso deste instrumento, parece-me necessário fazer acompanhar a entrada 
em vigor deste regulamento de uma ação de comunicação importante destinada aos 
investidores, gestores de fundos e empresas suscetíveis de beneficiar do regulamento. Este 
papel deverá ser desempenhado pela AEVMM e as autoridades competentes dos 
Estados-Membros. 

Segurança 

Parece-me necessário reforçar a segurança e transparência através de exigências reforçadas: 
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– as autoridades competentes dos Estados-Membros deverão emitir uma aprovação ao gestor 
de fundos em vez de um simples registo, que não permite às autoridades competentes 
assegurar que as condições previstas no presente regulamento sejam respeitadas pelo gestor;

– deve ser designado um depositário para cada FESE a fim de garantir em permanência a 
localização dos ativos;

– a transparência das transações deve ser reforçada, todas as transações referentes a FESE 
devem poder ser reconstituídas;

– as informações transmitidas aos investidores e às autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem ser suficientemente claras e completas. 

Articulação com os demais instrumentos de regulação 

Numerosos diplomas sobre a regulação dos mercados financeiros foram publicados nos 
últimos anos. O presente diploma deve integrar-se harmoniosamente nesse conjunto. Por esta 
razão, apresentei várias alterações tendo em vista uma boa articulação, em particular com a 
Diretiva relativa aos GFIA e o Regulamento relativo à AEVMM, a fim de assegurar o 
máximo de segurança jurídica.  

Fundos próprios

Sempre em nome da segurança jurídica, introduzi algumas clarificações sobre a exigência 
relativa aos fundos próprios na proposta da Comissão. 

Empresas qualificadas 

Este regulamento visa facilitar o financiamento das empresas sociais. Como tal, a definição 
das empresas qualificadas é fundamental. 
Primeiro, importa clarificar que este instrumento visa facilitar o financiamento das empresas 
sociais com sede social na União.
Segundo, os limiares propostos pela Comissão, que correspondem à definição de PME, 
eliminam de facto empresas que no entanto têm uma finalidade social muito clara, como os 
organismos de habitação social. Parece-me pois que devemos flexibilizar o diploma a fim de 
evitar esse efeito de limiar, que é nefasto à finalidade ela mesma deste instrumento. 

Instrumentos elegíveis 

Norteei-me pelo desejo de alargar ao máximo a gama de instrumentos elegíveis, mais uma vez 
com o objetivo de facilitar o financiamento das empresas sociais e adaptar o diploma aos usos 
hoje em vigor nos Estados-Membros. 

Reexame 

Redigi o presente relatório com o objetivo de que o selo FESE assim criado seja 
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imediatamente aplicável, atrativo para o investidor e útil para as empresas sociais. Tratando-
se de um instrumento novo, parece-me necessário prever um reexame exaustivo do mesmo 
dentro de quatro anos. 

Esse reexame deverá incluir nomeadamente: 

– uma análise da oportunidade e das modalidades de criação ao nível europeu de um selo 
"empresa social";

– uma análise dos métodos possíveis com vista a medir de um modo fiável e transparente os 
efeitos sociais positivos decorrentes das empresas sociais;

– uma análise da oportunidade de alargar o âmbito de aplicação do presente regulamento a 
fundos mais importantes e aos investidores não profissionais;  

– uma análise da oportunidade de acompanhar este regulamento de um dispositivo fiscal 
europeu com vista a incentivar o empreendedorismo social. 

Para além das tão necessárias medidas de regulação dos mercados financeiros, este 
regulamento põe à disposição das empresas sociais um instrumento de financiamento que se 
revelará frutuoso. O FESE, como um verdadeiro passaporte europeu, constitui o primeiro 
instrumento de investimento cujos princípios não são o lucro, até mesmo a especulação, mas a 
vontade de fazer avançar a sociedade sem renunciar ao espírito empreendedor. Este 
regulamento enquadra-se assim inteiramente na Estratégia Europa 2020, traçada para si 
própria pela UE, uma estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.  


