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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind fondurile europene de antreprenoriat social
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0862),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0489/2011),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din xxx1,

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezentul regulament se înscrie în 
cadrul inițiativei pentru antreprenoriat 
social, prezentată de Comisie în 
Comunicarea sa din 25 octombrie 2011, 
intitulată „Inițiativă pentru 

                                               
1 JO C 0, 0.0.0000, p. 0 /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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antreprenoriatul social. Construirea unui 
ecosistem pentru promovarea 
întreprinderilor sociale în cadrul 
economiei și al inovării sociale1.”
___________
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul regulament nu este menit 
să aducă atingere mecanismelor naționale 
existente care permit realizarea de 
investiții în antreprenoriatul social, ci 
vizează completarea acestora la nivelul 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Având în vedere nevoile specifice de 
finanțare ale întreprinderilor sociale, este 
necesar să se definească clar tipurile de 
instrumente care trebuie utilizate de un 
FEAS pentru astfel de finanțări. Prin 
urmare, prezentul regulament trebuie să 
stabilească criterii uniforme privind 
instrumentele eligibile care trebuie să fie 
utilizate de un FEAS pentru a face 
investiții, aici fiind incluse instrumente de 
capitaluri proprii, instrumente de datorie, 
investiții în alte FEAS-uri și împrumuturi 
pe termen scurt și mediu.

(9) Având în vedere nevoile specifice de 
finanțare ale întreprinderilor sociale, este 
necesar să se definească clar tipurile de 
instrumente care trebuie utilizate de un 
FEAS pentru astfel de finanțări. Prin 
urmare, prezentul regulament trebuie să 
stabilească criterii uniforme privind 
instrumentele eligibile care trebuie să fie 
utilizate de un FEAS pentru a face 
investiții, aici fiind incluse instrumente de 
capitaluri proprii, instrumente de datorie, 
inclusiv bilete la ordin și certificate de 
economii, investiții în alte FEAS-uri și 
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împrumuturi pe termen scurt și mediu.

Or. fr

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a asigura supravegherea 
efectivă a cerințelor uniforme din prezentul 
regulament, autoritatea competentă din 
statul membru de origine trebuie să 
supravegheze modul în care 
administratorul de FEAS respectă cerințele 
uniforme prevăzute de prezentul 
regulament. În acest scop, administratorul 
FEAS care dorește să își distribuie 
fondurile cu denumirea „fond european de 
antreprenoriat social“ ar trebui să notifice 
intenția sa autorității competente din statul 
membru de origine. Autoritatea competentă 
trebuie să înregistreze administratorul 
fondului dacă acesta a transmis toate 
informațiile necesare și dacă aplică 
proceduri adecvate de respectare a 
cerințelor prezentului regulament. Această 
înregistrare trebuie să fie valabilă pe 
întregul teritoriu al Uniunii.

(21) Pentru a asigura supravegherea 
efectivă a cerințelor uniforme din prezentul 
regulament, autoritatea competentă din 
statul membru de origine trebuie să 
supravegheze modul în care 
administratorul de FEAS respectă cerințele 
uniforme prevăzute de prezentul 
regulament. În acest scop, administratorul 
FEAS care dorește să își distribuie 
fondurile cu denumirea „fond european de 
antreprenoriat social“ ar trebui să notifice 
intenția sa autorității competente din statul 
membru de origine. Autoritatea competentă 
trebuie să autorizeze administratorul 
fondului dacă acesta a transmis toate 
informațiile necesare și dacă aplică 
proceduri adecvate de respectare a 
cerințelor prezentului regulament. Această 
autorizație trebuie să fie valabilă pe 
întregul teritoriu al Uniunii.

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul text, 
cu excepția dispozițiilor referitoare la 
Directiva 2011/61/UE.)

Or. fr

Justificare

Amendament orizontal. Termenii „să înregistreze” și „înregistrare” sunt înlocuiți cu „să 
autorizeze” și „autorizație” în ansamblul dispozițiilor textului, cu excepția celor referitoare 
la Directiva 2011/61/UE.
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Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) AEVMP și autoritățile competente 
din statele membre ar trebui să organizeze 
campanii de informare referitoare la 
existența FEAS, care să aibă drept public-
țintă investitorii, administratorii 
fondurilor de investiții și întreprinderile.

Or. fr

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Comisia trebuie să fie împuternicită să 
adopte standarde tehnice de punere în 
aplicare, prin intermediul actelor de punere 
în aplicare, în conformitate cu articolul 291 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe), de modificare a 
Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 
Deciziei 2009/77/CE a Comisiei. AEVMP
trebuie să fie însărcinată cu elaborarea unui 
proiect de standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru formatul și modalitatea 
utilizate în procedura de notificare de la 
articolul 16.

(30) Comisia trebuie să fie împuternicită să 
adopte standarde tehnice de punere în 
aplicare, prin intermediul actelor de punere 
în aplicare, în conformitate cu articolul 291 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și în conformitate cu articolul 15 
din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe), de modificare a 
Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 
Deciziei 2009/77/CE a Comisiei. AEVMP 
trebuie să fie însărcinată cu elaborarea unui 
proiect de standarde tehnice de punere în 
aplicare pentru formatul de notificare de la 
articolul 16.

Or. fr

Justificare

Amendament tehnic: eroare de traducere și aliniere cu dispozițiile referitoare la standardele 
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tehnice.

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În vederea specificării cerințelor 
prevăzute de prezentul regulament, 
competența de a adopta acte legislative în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
trebuie delegată Comisiei în ceea ce 
privește precizarea metodelor de calculare 
și monitorizare a plafoanelor menționate în 
prezentul regulament, precizarea criteriilor 
de identificare a întreprinderilor eligibile 
din portofoliu, a tipurilor de conflicte de 
interese pe care trebuie să le evite 
administratorii de FEAS și a măsurilor care 
trebuie luate în acest sens, a procedurilor 
pentru evaluarea impactului social care va 
fi obținut de întreprinderile eligibile din 
portofoliu și a detaliilor pentru 
specificarea cerințelor de transparență. 
Este deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Această activitate ar 
trebui să ia în considerare și inițiativele de 
autoreglementare și codurile de conduită.

(31) În vederea specificării cerințelor 
prevăzute de prezentul regulament, 
competența de a adopta acte legislative în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
trebuie delegată Comisiei în ceea ce 
privește precizarea metodelor de calculare 
și monitorizare a plafoanelor menționate în 
prezentul regulament, a tipurilor de bunuri 
și de servicii și a metodelor de producție a 
bunurilor și serviciilor care întruchipează 
un obiectiv social, a circumstanțelor în 
care profiturile pot fi distribuite 
proprietarilor și acționarilor, a tipurilor de 
conflicte de interese pe care trebuie să le 
evite administratorii de FEAS și a 
măsurilor care trebuie luate în acest sens, a 
procedurilor pentru evaluarea impactului 
social care va fi obținut de întreprinderile 
eligibile din portofoliu, precum și a 
conținutului și a detaliilor privind 
informațiile destinate investitorilor. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți și luând în considerare și 
inițiativele de autoreglementare și codurile 
de conduită. În cursul pregătirii și 
elaborării actelor delegate, Comisia 
trebuie să asigure transmiterea simultană, 
adecvată și la timp a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. fr

Justificare

Amendament tehnic având drept scop să alinieze textul cu dispozițiile consacrate referitoare 
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la actele delegate.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În cursul pregătirii și elaborării 
actelor delegate, Comisia trebuie să 
asigure transmiterea simultană, adecvată 
și la timp a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

eliminat

Or. fr

Justificare

Modificare tehnică. Aceste dispoziții sunt incluse în considerentul precedent.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Prezentul regulament nu prevede 
apropierea mecanismelor fiscale existente 
în statele membre și care prevăd 
încurajarea antreprenoriatului social. 
Aceste mecanisme trebuie să respecte 
legislația Uniunii, în special principiul 
nediscriminării. Cel târziu la momentul 
revizuirii prezentului regulament, 
Comisia analizează oportunitatea 
integrării în prezentul regulament a unui 
mecanism fiscal european care vizează 
încurajarea antreprenoriatului social.

Or. fr

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „fond european de antreprenoriat 
social“ (FEAS) înseamnă un organism de 
plasament colectiv care investește 
minimum 70% din aportul la capitalul 
agregat și din capitalul angajat nesolicitat
în active care sunt instrumente eligibile;

(a) „fond european de antreprenoriat 
social“ (FEAS) înseamnă un organism de 
plasament colectiv care investește 
minimum 70% din aportul la capitalul 
agregat în active care sunt instrumente 
eligibile;

Or. fr

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) titluri de valoare și instrumente de 
datorie negarantate, emise de o 
întreprindere eligibilă din portofoliu;

(ii) titluri de valoare și instrumente de 
datorie negarantate, emise de o societate de 
portofoliu eligibilă, inclusiv bilete la ordin 
și certificate de economii;

Or. fr

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „întreprindere eligibilă din portofoliu“ 
înseamnă o întreprindere care, la 
momentul unei investiții efectuate de 
FEAS, nu este cotată pe o piață 
reglementată astfel cum este definită la 
articolul 4 alineatul (1) punctul (14) din 
Directiva 2004/39/CE, a cărei cifră de 
afaceri anuală este mai mică de 
50 milioane EUR sau al cărei bilanț anual 
total nu depășește 43 milioane EUR, care 
nu este un organism de plasament colectiv 
și care:

(d) „societate de portofoliu eligibilă“ 
înseamnă o societate al cărei sediu social 
este situat în Uniune și care, la momentul 
unei investiții efectuate de FEAS, nu este 
cotată pe o piață reglementată astfel cum 
este definită la articolul 4 alineatul (1) 
punctul (14) din Directiva 2004/39/CE, 
care nu este un organism de plasament 
colectiv și care:
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Or. fr

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul i – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– întreprinderea utilizează o metodă de 
producție de bunuri sau servicii care
întruchipează obiectivul social al acesteia;

– întreprinderea utilizează o metodă de 
producție de bunuri sau servicii care 
întruchipează obiectivul/obiectivele
social(e) al(e) acesteia;

Or. fr

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) utilizează profiturile obținute pentru 
atingerea obiectivului său principal în loc 
să le distribuie și deține proceduri și norme 
predefinite pentru orice situație în care 
profiturile sunt distribuite acționarilor 
sau proprietarilor;

(ii) utilizează cu prioritate profiturile 
obținute pentru atingerea 
obiectivului/obiectivelor său/sale social(e)
în loc să le distribuie și, în cazuri 
considerate în principiu excepționale în 
care este posibilă o astfel de distribuție 
către acționari sau proprietari, deține 
proceduri și norme predefinite. Aceste 
norme precizează în special că 
distribuirea dividendelor nu trebuie să 
prejudicieze obiectivul/obiectivele 
social(e);

Or. fr

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „administrator de FEAS“ înseamnă o 
persoană juridică a cărei activitate 
comercială regulată o constituie 
gestionarea a cel puțin unui FEAS;

(h) „administrator de FEAS“ înseamnă o 
persoană juridică a cărei activitate 
comercială regulată o constituie 
gestionarea a cel puțin unui FEAS; în cazul 
în care forma juridică a FEAS permite 
administrarea internă, iar organismul de 
conducere al FEAS decide să nu 
numească un administrator extern, 
administratorul poate fi chiar FEAS, 
care, în acest caz, este autorizat drept 
administrator;

Or. fr

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când achiziționează active care 
nu sunt instrumente eligibile, 
administratorii de FEAS se asigură că 
FEAS-ul administrat nu utilizează mai mult 
de 30% din aportul la capitalul agregat și 
din capitalul angajat nesolicitat pentru a 
achiziționa active care nu sunt instrumente 
eligibile; deținerea de numerar și 
echivalentele de numerar pe termen scurt 
nu sunt luate în considerare pentru a 
calcula această limită.

(1) Atunci când achiziționează active care 
nu sunt instrumente eligibile, 
administratorii de FEAS se asigură că 
FEAS-ul administrat nu utilizează mai mult 
de 30% din aportul la capitalul agregat
pentru a achiziționa active care nu sunt 
instrumente eligibile; deținerea de numerar 
și echivalentele de numerar pe termen scurt 
nu sunt luate în considerare pentru a 
calcula această limită.

Or. fr

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Administratorii de FEAS nu fac (2) Administratorii de FEAS nu fac 
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împrumuturi, nu emit titluri de creanță, nu 
oferă garanții, la nivelul FEAS, nici nu 
utilizează orice metodă la nivelul FEAS 
prin care expunerea fondului va crește, fie 
prin împrumuturi de numerar sau de titluri 
de valoare, prin angajarea în poziții 
aferente instrumentelor financiare derivate 
sau prin orice alte mijloace;

împrumuturi, nu emit titluri de creanță, nici 
nu utilizează orice metodă la nivelul FEAS 
prin care expunerea fondului va crește, fie 
prin împrumuturi de numerar sau de titluri 
de valoare, prin angajarea în poziții 
aferente instrumentelor financiare derivate 
sau prin orice alte mijloace;

Or. fr

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Administratorii de FEAS distribuie 
unitățile și acțiunile FEAS-urilor 
administrate exclusiv către investitori 
considerați clienți profesionali în 
conformitate cu secțiunea I din anexa II la 
Directiva 2004/39/CE sau care, la cerere, 
pot fi considerați clienți profesionali în 
conformitate cu secțiunea II din anexa II la 
Directiva 2004/39/CE ori către alți 
investitori atunci când:

Administratorii de FEAS distribuie 
unitățile și acțiunile FEAS-urilor 
administrate exclusiv către investitori 
considerați clienți profesionali în 
conformitate cu secțiunea I din anexa II la 
Directiva 2004/39/CE sau care, la cerere, 
pot fi considerați clienți profesionali în 
conformitate cu secțiunea II din anexa II la 
Directiva 2004/39/CE ori către alți 
investitori atunci când sunt îndeplinite 
toate condițiile de mai jos:

Or. fr

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) aplică politici și proceduri adecvate 
pentru a preveni practicile frauduloase 
despre care se poate presupune, în mod 
rezonabil, că afectează interesele 
investitorilor și ale societăților de 
portofoliu eligibile;

(b) aplică politici și proceduri adecvate 
pentru a preveni practicile frauduloase care 
ar putea afecta interesele investitorilor și 
ale societăților de portofoliu eligibile, 
inclusiv, în special, norme privind 
tranzacțiile personale ale angajaților 
respectivului FEAS sau privind 
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participarea la investiții sau gestionarea 
acestora, cu scopul de a investi pe cont 
propriu, care să garanteze, cel puțin, că 
fiecare tranzacție care vizează respectivul 
FEAS poate fi reconstituită în ceea ce 
privește originea sa, părțile implicate, 
natura sa, precum și momentul și locul în 
care a fost efectuată, precum și că activele 
FEAS administrate de administrator sunt 
plasate în conformitate cu regulamentul 
FEAS sau cu documentele sale 
constitutive și cu dispozițiile legale în 
vigoare;

Or. fr

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiferent de situație, administratorii de 
FEAS dețin fonduri proprii suficiente și 
utilizează resurse tehnice și umane 
corespunzătoare pentru a asigura 
administrarea adecvată a FEAS-urilor.

Indiferent de situație, administratorii de 
FEAS dețin fonduri proprii suficiente și 
egale cu cel puțin un sfert din cheltuielile 
lor generale din exercițiul precedent.

Autoritățile competente pot ajusta această 
cerință în cazul unei modificări 
semnificative a activității unui FEAS față 
de exercițiul precedent.
Atunci când un FEAS nu a împlinit un an 
de activitate de la data când și-a început 
activitatea, cerința privind fondurile 
proprii este de un sfert din cheltuielile 
generale stabilite în planul său de afaceri, 
cu condiția ca autoritățile competente să 
nu solicite o ajustare a acestui plan.
Administratorii de FEAS utilizează 
resurse tehnice și umane corespunzătoare 
pentru a asigura administrarea adecvată a 
FEAS-urilor.

Or. fr
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Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) rezultatul social pozitiv vizat de politica 
de investiții a FEAS, inclusiv, dacă este 
cazul, estimări rezonabile ale acestor 
rezultate și informații despre performanțele 
anterioare în acest sector;

(c) rezultatul social pozitiv vizat de politica 
de investiții a FEAS, cu ajutorul unor 
indicatori de performanță măsurabili în 
mod obiectiv, dacă este posibil, și 
incluzând, dacă este cazul, estimări 
rezonabile ale acestor rezultate și 
informații despre performanțele anterioare 
în acest sector;

Or. fr

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o descriere a metodei de calcul al 
remunerației administratorului de FEAS;

(i) o descriere a metodei de calcul al 
remunerației administratorului 
respectivului FEAS și a investitorilor săi;

Or. fr

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
(1) Pentru fiecare FEAS administrat, 
administratorul se asigură că se numește 
un depozitar unic în conformitate cu 
dispozițiile prezentului articol.
(2) Depozitarul este o entitate încadrată 
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într-una dintre categoriile vizate la 
articolul 21 alineatul (3) din Directiva 
2011/61/UE.
(3) Depozitarul exercită funcțiile de 
deținător al titlurilor și de control al 
actelor societății de gestiune.

Or. fr

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un FEAS existent într-un stat membru 
care nu este menționat pe lista prevăzută
la articolul 14 alineatul (1) litera (d).

(b) un FEAS ale cărui caracteristici 
menționate la articolul 14 alineatul (1) 
litera (d) au fost modificate.

Or. fr

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) AEVMP transmite Comisiei proiectul 
de standarde tehnice de punere în aplicare 
cel târziu până la [a se introduce data].

(4) AEVMP transmite Comisiei proiectul 
de standarde tehnice de punere în aplicare 
cel târziu la șase luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. fr

Justificare

Amendament tehnic: data trebuie precizată.

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP menține o bază de date centrală la 
care este permis accesul publicului prin 
Internet și care cuprinde toți administratorii 
de FEAS înregistrați în Uniune în temeiul 
prezentului regulament.

(1) AEVMP menține o bază de date 
centrală la care este permis accesul 
publicului prin internet și care cuprinde toți 
administratorii de FEAS înregistrați în 
Uniune în temeiul prezentului regulament. 

(2) AEVMP și autoritățile competente din 
statele membre organizează campanii de 
informare referitoare la existența FEAS, 
care au drept public-țintă investitorii, 
administratorii fondurilor de investiții și 
întreprinderile.

Or. fr

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente și AEVMP
cooperează ori de câte ori este necesar
pentru a-și îndeplini sarcinile în temeiul 
prezentului regulament.

(1) Autoritățile competente cooperează cu 
AEVMP în temeiul prezentului 
regulament, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 

Or. fr

Justificare

Amendament tehnic: este necesar să se facă referire la Regulamentul nr. 1095/2010 de 
instituire a AEVMP.

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acestea își comunică toate informațiile 
și documentele necesare pentru a identifica 

(2) Autoritățile competente furnizează 
fără întârziere AEVMP toate informațiile 
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și corecta încălcările prezentului 
regulament.

necesare pentru ca aceasta să își 
îndeplinească sarcinile care îi revin în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010. În special, AEVMP și 
autoritățile competente își comunică toate 
informațiile și documentele necesare 
pentru a identifica și corecta încălcările 
prezentului regulament.

Or. fr

Justificare

Amendament tehnic care preia dispozițiile consacrate referitoare la AEVMP.

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) punerea în practică a criteriilor de 
identificare a întreprinderilor eligibile din 
portofoliu și efectele asupra dezvoltării 
întreprinderilor sociale pe teritoriul 
Uniunii;

(c) punerea în practică a criteriilor de 
identificare a societăților de portofoliu 
eligibile, efectele asupra dezvoltării 
întreprinderilor sociale pe teritoriul Uniunii 
și oportunitatea de a stabili la nivel 
european o etichetă pentru întreprinderile 
sociale;

Or. fr

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) identificarea și analiza, de către 
AEVMP, a procedurilor puse în aplicare 
de administratorii de FEAS pentru a 
evalua efectele sociale pozitive generate 
de societățile de portofoliu eligibile, 
menționate la articolul 9;

Or. fr
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Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, inclusiv plafonul de 
500 milioane EUR.

(d) domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, inclusiv posibilitatea de a 
modifica plafonul stabilit la articolul 2 
alineatul (1) și oportunitatea de a permite 
fondurilor care depășesc acest plafon să 
utilizeze eticheta FEAS;

Or. fr

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) posibilitatea de a extinde distribuirea 
unităților sau acțiunilor FEAS la 
investitorii care nu sunt considerați clienți 
profesionali în conformitate cu articolul 6 
și care doresc să investească sume mai 
mici de 100 000 EUR, precum și măsurile 
suplimentare de protecție a acestor 
investitori care trebuie să însoțească 
această extindere;

Or. fr

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) oportunitatea integrării în prezentul 
regulament a unui mecanism fiscal 
european care vizează încurajarea 
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antreprenoriatului social.

Or. fr

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a
Cel târziu la un an de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, 
AEVMP își evaluează necesitățile de 
personal și de resurse rezultate din
asumarea competențelor și atribuțiilor 
sale în temeiul prezentului regulament și 
prezintă un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei.

Or. fr

Justificare

Amendament tehnic care permite AEVMP, dacă este cazul, să își adapteze mijloacele la noile 
sale responsabilități.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Întreprinderile sociale sunt întreprinderi al căror scop principal nu este de a realiza beneficii, 
ci de a genera un impact social pozitiv, cum ar fi, spre exemplu, integrarea persoanelor 
vulnerabile sau marginalizate. Fiind învestite cu o adevărată misiune socială, aceste 
întreprinderi se finanțează în prezent în special pe bază de subvenții. Acest lucru nu le permite 
să își asigure cu ușurință o creștere durabilă și favorabilă inovării, în special în această 
perioadă de puternice constrângeri bugetare. 

Datorită statutului lor de întreprinderi, acestea au nevoie de alte surse de finanțare, având rolul 
să le ajute să își îndeplinească misiunea, conducând astfel la crearea unei economii sociale de 
piață mai puternice. Acesta este obiectivul prezentei propuneri de regulament, care vizează 
crearea unui pașaport european pentru „fondurile europene de antreprenoriat social” (FEAS). 

Antreprenoriatul social cuprinde deja, conform datelor raportate de Comisie, 10 % dintre 
întreprinderile europene, adică 11 milioane de salariați. Piața investițiilor sociale, deja activă 
în anumite state membre, este în continuă dezvoltare. Cu toate acestea, această piață rămâne 
fragmentată. 

Prin crearea unei etichete FEAS însoțite de cerințe uniforme pentru administratorii de fonduri 
care doresc să o utilizeze, acest regulament are drept obiectiv sprijinirea, pe de o parte, a 
investitorilor care doresc să realizeze investiții sociale și, pe de altă parte, a întreprinderilor 
sociale care au nevoie de surse de finanțare suplimentare. 

Prin urmare, raportoarea salută voința politică a Comisiei și caracterul destul de echilibrat al 
textului propus de aceasta. Raportoarea nu a intenționat să modifice în profunzime textul, ci, 
mai curând, să îl clarifice și să îl consolideze. 

Este vorba despre o primă etapă, care trebuie să se înscrie în cadrul unei strategii europene de 
sprijinire a antreprenoriatului social. Prezentul regulament nu vizează punerea în discuție a 
instrumentelor care se aplică deja în statele membre, ci completarea acestora, pentru a 
optimiza piața europeană a investițiilor sociale. Eticheta FEAS astfel creată trebuie să fie un 
instrument atractiv pentru investitori, care să le garanteze totodată acestora siguranța necesară.  
Aceasta este prioritatea pe care raportoarea o are în vedere și pe baza căreia a fost redactat 
prezentul raport. 

Comunicarea

Pentru a garanta succesul acestui instrument, raportoarea consideră că este necesar ca intrarea 
în vigoare a regulamentului să fie însoțită de o comunicare extinsă, care să aibă drept public-
țintă investitorii, administratorii fondurilor și întreprinderile susceptibile de a beneficia de 
acest instrument. Această sarcină va trebui să revină AEVMP și autorităților competente din 
statele membre. 
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Nivelul de siguranță 

Raportoarea consideră că este necesar să se consolideze nivelul de siguranță și transparența 
prin intermediul unor cerințe mai stricte:

- autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să furnizeze o autorizație 
administratorului fondului și să nu se limiteze la simpla înregistrare a acestuia, care nu 
permite acestor autorități să asigure respectarea condițiilor prevăzute de prezentul regulament 
de către respectivul administrator;

- pentru fiecare FEAS trebuie desemnat un depozitar, pentru a garanta în permanență 
localizarea activelor;

- trebuie consolidată transparența tranzacțiilor, iar fiecare tranzacție care vizează un FEAS 
trebuie să poată fi reconstituită;

- informațiile transmise investitorilor și autorităților competente ale statelor membre trebuie să 
fie suficient de clare și complete; 

Compatibilitatea cu celelalte instrumente de reglementare 

În ultimii ani au fost publicate numeroase texte în domeniul reglementării piețelor financiare. 
Prezentul text trebuie să se înscrie în mod armonios în acest ansamblu. Din acest motiv, 
raportoarea a depus mai multe amendamente care vizează asigurarea unei relații de 
compatibilitate, în special cu Directiva AFIA și cu Regulamentul AEVMP, pentru a garanta o 
securitate juridică maximă. 

Fonduri proprii

Tot din dorința de garantare a securității juridice, raportoarea a dorit să clarifice anumite 
aspecte din propunerea Comisiei privind cerințele referitoare la fondurile proprii. 

Întreprinderi eligibile 

Acest regulament vizează facilitarea finanțării întreprinderilor sociale. Prin urmare, definirea 
întreprinderilor eligibile este fundamentală. 
În primul rând, trebuie precizat cu claritate faptul că acest instrument vizează facilitarea 
finanțării întreprinderilor sociale al căror sediu social este stabilit pe teritoriul Uniunii.
În al doilea rând, pragurile propuse de Comisie, care corespund definiției IMM-urilor, exclud 
în fapt întreprinderile care au totuși un obiectiv social foarte clar, cum ar fi organismele care 
asigură locuințe sociale. Prin urmare, raportoarea consideră că trebuie să se confere o mai 
mare flexibilitate textului, pentru a evita acest efect de prag, care contravine chiar îndeplinirii 
obiectivului prezentului instrument. 

Instrumente eligibile 

Raportoarea a dorit să extindă la maxim gama de instrumente eligibile, cu obiectivul de a 
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facilita finanțarea întreprinderilor sociale și de a asigura adaptabilitatea la practicile în vigoare 
la ora actuală în statele membre. 

Reexaminarea 

Prezentul raport a fost redactat pentru a face posibilă aplicabilitatea imediată a etichetei FEAS 
astfel create, pentru a asigura atractivitatea etichetei pentru investitori și utilitatea sa pentru 
întreprinderile sociale. Întrucât este vorba despre un instrument nou, raportoarea consideră că 
este necesar să se prevadă o reexaminare exhaustivă într-un termen de patru ani. 

Această reexaminare va trebui să includă în special: 

- o analiză a oportunității și a modalităților de creare la nivel european a unei etichete pentru 
„întreprinderile sociale”;

- o analiză a metodelor posibile de măsurare într-un mod fiabil și transparent a efectelor 
sociale pozitive generate de întreprinderile sociale;

- o analiză a oportunității de extindere a domeniului de aplicare al prezentului regulament la 
fonduri ce mai mare anvergură și la investitori care nu sunt considerați clienți profesionali;  

- o analiză a oportunității de a integra în prezentul regulament un mecanism fiscal european 
care vizează încurajarea antreprenoriatului social. 

Dincolo de obiectivul de reglementare a piețelor financiare, extrem de important la rândul său, 
prezentul regulament pune la dispoziția întreprinderilor sociale un instrument de finanțare 
care se va dovedi fructuos, speră raportoarea. FEAS, un adevărat pașaport european, 
constituie primul instrument de investiții care nu este fondat pe realizarea de profituri, sau 
chiar pe speculație, ci pe dorința de a asigura progresul societății noastre în ansamblu, fără a 
renunța la spiritul antreprenorial. Prezentul regulament se înscrie astfel pe deplin în Strategia 
Europa 2020 definită de UE, care urmărește creșterea inteligentă, durabilă și incluzivă.  


