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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih za socialno 
podjetništvo
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0862),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0489/2011),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne [xxx]1,

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za 
pravne zadeve (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Ta uredba je del pobude za socialno 
podjetništvo, ki jo je Komisija predstavila 
v svojem sporočilu z dne 25. oktobra 2011 
z naslovom Pobuda za socialno 
podjetništvo – ustvarjanje ekosistema za 
spodbujanje socialnih podjetij kot 
ključnih akterjev socialnega podjetništva 
in socialnih inovacij1.

                                               
1 UL C 0, 00. 00. 0000, str. 0/Še ni objavljeno v UL.
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___________
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Namen te uredbe ni vplivati na 
obstoječe nacionalne ureditve, ki 
omogočajo vlaganje v socialno 
podjetništvo, temveč jih dopolniti na ravni 
Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ob upoštevanju specifičnih potreb 
socialnih podjetij po financiranju je treba 
doseči jasnost v zvezi z vrstami 
instrumentov, ki jih mora ESSP uporabljati 
za takšno financiranje. Zato mora ta uredba 
določiti enotna pravila o upravičenih 
instrumentih, ki jih ESSP uporablja pri 
vlaganjih in ki zajemajo lastniške 
instrumente, dolžniške instrumente, 
naložbe v druge ESSP ter kratkoročna in 
srednjeročna posojila.

(9) Ob upoštevanju specifičnih potreb 
socialnih podjetij po financiranju je treba 
doseči jasnost v zvezi z vrstami 
instrumentov, ki jih mora ESSP uporabljati 
za takšno financiranje. Zato bi morala ta 
uredba določiti enotna pravila o 
upravičenih instrumentih, ki jih ESSP 
uporablja pri vlaganjih in ki zajemajo 
lastniške instrumente, dolžniške 
instrumente, vključno z zadolžnicami in 
potrdili o vlogah, naložbe v druge ESSP 
ter kratkoročna in srednjeročna posojila.

Or. fr
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Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotavljanje učinkovitega nadzora 
enotnih zahtev iz te uredbe mora pristojni 
organ matične države članice nadzorovati 
skladnost upravitelja ESSP z enotnimi 
zahtevami iz te uredbe. Zato mora
upravitelj ESSP, ki želi svoje sklade tržiti 
pod oznako „Evropski sklad za socialno 
podjetništvo“, o tem obvestiti pristojni 
organ svoje matične države članice. 
Pristojni organ mora registrirati 
upravitelja sklada, če so zagotovljene vse 
potrebne informacije in so vzpostavljene 
ustrezne ureditve za skladnost z zahtevami 
te uredbe. Ta registracija mora veljati v 
celotni Uniji.

(21) Za zagotavljanje učinkovitega nadzora 
enotnih zahtev iz te uredbe bi moral
pristojni organ matične države članice 
nadzorovati skladnost upravitelja ESSP z 
enotnimi zahtevami iz te uredbe. Zato bi 
moral upravitelj ESSP, ki želi svoje sklade 
tržiti pod oznako „Evropski sklad za 
socialno podjetništvo“, o tem obvestiti 
pristojni organ svoje matične države 
članice. Pristojni organ bi moral
upravitelju sklada izdati dovoljenje, če so 
zagotovljene vse potrebne informacije in so 
vzpostavljene ustrezne ureditve za 
skladnost z zahtevami te uredbe. To 
dovoljenje bi moralo veljati v celotni Uniji.

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu, razen 
določb, povezanih z 
Direktivo 2011/61/EU.)

Or. fr

Obrazložitev

Horizontalni predlog spremembe. Izraza „registrirati“ in „registracija“ sta nadomeščena z 
„izdati dovoljenje“ in „dovoljenje“ v celotnem besedilu, razen v določbah, povezanih z 
Direktivo 2011/61/EU.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Organ ESMA in pristojni organi 
držav članic bi morali organizirati 
kampanje za obveščanje vlagateljev, 
upraviteljev investicijskih skladov in 
podjetij o obstoju ESSP.
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Or. fr

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Komisijo je treba pooblastiti za 
sprejemanje izvedbenih tehničnih 
standardov z izvedbenimi akti v skladu s 
členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije in členom 15 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 24. novembra 2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa 
(Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge) in o spremembi Sklepa 
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2009/77/ES. ESMA je treba 
pooblastiti za pripravo osnutka izvedbenih 
tehničnih standardov v zvezi z obliko in 
metodo postopka obveščanja iz člena 16.

(30) Komisijo bi bilo treba pooblastiti za 
sprejemanje izvedbenih tehničnih 
standardov z izvedbenimi akti v skladu s 
členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije in členom 15 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 24. novembra 2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa 
(Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge) in o spremembi Sklepa 
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2009/77/ES. Organ ESMA bi 
bilo treba pooblastiti za pripravo osnutka 
izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z 
obliko obveščanja iz člena 16.

Or. fr

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe. uskladitev z določbami o tehničnih standardih.

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Za opredelitev zahtev iz te uredbe je 
treba Komisijo pooblastiti za sprejetje 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije v zvezi z 
določanjem metod, ki se uporabljajo za 
izračunavanje in spremljanje praga iz te 
uredbe, podrobnosti za opredelitev 
kvalificiranih portfeljskih podjetij, vrst 
nasprotij interesov, ki se jim morajo 

(31) Za opredelitev zahtev iz te uredbe je 
treba Komisijo pooblastiti za sprejetje 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije v zvezi z 
določanjem metod, ki se uporabljajo za 
izračunavanje in spremljanje praga iz te 
uredbe, vrst izdelkov in storitev ter 
načinov proizvodnje izdelkov in 
zagotavljanja storitev s socialnim ciljem, 
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upravitelji ESSP izogibati, in ukrepov, ki 
jih je treba izvajati v zvezi s tem, 
podrobnosti postopkov za merjenje 
socialnih učinkov, ki jih bodo dosegla 
kvalificirana portfeljska podjetja, ter 
podrobnosti za specifikacijo zahtev v zvezi 
s preglednostjo. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravami ustrezno 
posvetuje, tudi s strokovnjaki. Pri tem je 
treba upoštevati tudi samoregulativne 
pobude in kodekse ravnanja.

okoliščin, v katerih se lahko dobiček 
razdeli lastnikom in vlagateljem, vrst 
nasprotij interesov, ki se jim morajo 
upravitelji ESSP izogibati, in ukrepov, ki 
jih je treba izvajati v zvezi s tem, 
podrobnosti postopkov za merjenje 
socialnih učinkov, ki jih bodo dosegla 
kvalificirana portfeljska podjetja, ter vsebin 
in načinov obveščanja vlagateljev. Zlasti 
je pomembno, da se Komisija med 
pripravami ustrezno posvetuje, tudi s 
strokovnjaki, ter upošteva samoregulativne 
pobude in kodekse ravnanja. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
ustrezni dokumenti sočasno, pravočasno 
in na ustrezen način predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. fr

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe za uskladitev besedila s standardnimi določbami o delegiranih 
aktih.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da so ustrezni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen 
način.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe. Določba je vključena v predhodno uvodno izjavo.
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Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Ta uredba ne usklajuje obstoječih 
davčnih določb v državah članicah za 
spodbujanje socialnega podjetništva. Te 
določbe morajo biti skladne s pravom 
Unije, zlasti z načelom nediskriminacije. 
Komisija bo najpozneje pri reviziji te 
uredbe preučila, ali je primerno vanjo 
vključiti evropske davčne določbe za 
spodbujanje socialnega podjetništva.

Or. fr

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „Evropski sklad za socialno 
podjetništvo“ (ESSP) pomeni kolektivni 
naložbeni podjem, ki vloži vsaj 70 % 
svojih združenih kapitalskih vložkov in 
neporabljenega kapitala na vpoklic v 
sredstva, ki so kvalificirane naložbe; 

(a) „Evropski sklad za socialno 
podjetništvo“ (ESSP) pomeni kolektivni 
naložbeni podjem, ki vloži vsaj 70 % 
svojih združenih kapitalskih vložkov v 
sredstva, ki so kvalificirane naložbe;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) listinjene in nelistinjene dolžniške 
instrumente, ki jih izda kvalificirano 
portfeljsko podjetje;

(ii) listinjene in nelistinjene dolžniške 
instrumente, ki jih izda kvalificirano 
portfeljsko podjetje, vključno z 
zadolžnicami in potrdili o vlogah;
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Or. fr

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „kvalificirano portfeljsko podjetje“ 
pomeni podjetje, ki v času naložbe ESSP ni 
uvrščeno na reguliran trg, kot je določeno v 
točki (14) člena 4(1) Direktive 2004/39/ES, 
ima manj kot 50 milijonov EUR letnega 
prometa ali skupno letno bilanco stanja, 
ki ne presega 43 milijonov EUR, ter samo 
ni kolektivni naložbeni podjem in ki:

(d) „kvalificirano portfeljsko podjetje“ 
pomeni podjetje s sedežem v Uniji, ki v 
času naložbe ESSP ni uvrščeno na 
reguliran trg, kot je določeno v točki (14) 
člena 4(1) Direktive 2004/39/ES, ter samo 
ni kolektivni naložbeni podjem in ki:

Or. fr

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d – točka i – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

podjetje pri proizvodnji izdelkov ali 
zagotavljanju storitev izpolnjuje svoj 
socialni cilj;

podjetje pri proizvodnji izdelkov ali 
zagotavljanju storitev izpolnjuje svoj 
socialni cilj oziroma svoje socialne cilje;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) svoje dobičke namesto za razdelitev 
dobička uporablja za doseganje svojega 
glavnega cilja ter ima vnaprej določene 
postopke in pravila za vse okoliščine, v 
katerih se dobički razdelijo med delničarje 

(ii) svoje dobičke namesto za razdelitev 
dobička prednostno uporablja za doseganje 
svojega socialnega cilja oziroma svojih 
socialnih ciljev ter ima vnaprej določene 
postopke in pravila za načeloma izjemne 
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in lastnike; primere, v katerih je dobičke mogoče 
razdeliti med delničarje in lastnike. Ta 
pravila določajo, da razdelitev dobička ne 
ogroža socialnega cilja oziroma socialnih 
ciljev.

Or. fr

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „upravitelj ESSP“ pomeni pravno 
osebo, katere redna poslovna dejavnost je 
upravljanje vsaj enega ESSP;

(h) „upravitelj ESSP“ pomeni pravno 
osebo, katere redna poslovna dejavnost je 
upravljanje vsaj enega ESSP. Kadar 
pravna oblika ESSP omogoča notranje 
upravljanje in kadar se vodstveni 
organ ESSP odloči, da ne bo imenoval 
zunanjega upravitelja, je lahko 
upravitelj ESSP, za kar dobi dovoljenje;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravitelji ESSP zagotovijo, da se pri 
pridobivanju sredstev, ki niso kvalificirane 
naložbe, največ 30 % združenih kapitalskih 
vložkov in neporabljenega kapitala na 
vpoklic ESSP uporabi za pridobitev 
sredstev, ki niso kvalificirane naložbe; 
kratkoročni deleži v denarnih sredstvih in 
njihovih ustreznikih se ne upoštevajo za 
izračun te omejitve.

1. Upravitelji ESSP zagotovijo, da se pri 
pridobivanju sredstev, ki niso kvalificirane 
naložbe, največ 30 % združenih kapitalskih 
vložkov ESSP uporabi za pridobitev 
sredstev, ki niso kvalificirane naložbe; 
kratkoročni deleži v denarnih sredstvih in 
njihovih ustreznikih se ne upoštevajo za 
izračun te omejitve.

Or. fr



PR\893736SL.doc 13/23 PE483.704v01-00

SL

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravitelji ESSP ne najemajo posojil,
izdajajo zadolžnic ali jamstev na 
ravni ESSP niti na ravni ESSP ne 
uporabljajo nobene metode, zaradi katere 
se poveča izpostavljenost sklada prek 
izposojanja denarja ali vrednostnih 
papirjev, vključevanja v pozicije izvedenih 
finančnih instrumentov ali kako drugače.

2. Upravitelji ESSP ne najemajo posojil in 
izdajajo zadolžnic niti na ravni ESSP ne 
uporabljajo nobene metode, zaradi katere 
se poveča izpostavljenost sklada prek 
izposojanja denarja ali vrednostnih 
papirjev, vključevanja v pozicije izvedenih 
finančnih instrumentov ali kako drugače.

Or. fr

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravitelji ESSP tržijo enote in 
deleže ESSP, ki jih upravljajo, izključno 
vlagateljem, ki veljajo za profesionalne 
stranke v skladu z oddelkom I Priloge II k 
Direktivi 2004/39/ES ali se lahko na 
zahtevo obravnavajo kot profesionalne 
stranke v skladu z oddelkom II Priloge II k 
Direktivi 2004/39/ES, ali drugim 
vlagateljem, kadar:

Upravitelji ESSP tržijo enote in 
deleže ESSP, ki jih upravljajo, izključno 
vlagateljem, ki veljajo za profesionalne 
stranke v skladu z oddelkom I Priloge II k 
Direktivi 2004/39/ES ali se lahko na 
zahtevo obravnavajo kot profesionalne 
stranke v skladu z oddelkom II Priloge II k 
Direktivi 2004/39/ES, ali drugim 
vlagateljem, kadar so izpolnjeni vsi 
naslednji pogoji:

Or. fr

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uporabljajo ustrezne politike in 
postopke za preprečevanje prestopkov, za 

(b) uporabljajo ustrezne politike in 
postopke za preprečevanje prestopkov, ki 
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katere se lahko razumno pričakuje, da 
bodo vplivale na interese vlagateljev in 
kvalificirana portfeljska podjetja;

bi lahko vplivali na interese vlagateljev in 
kvalificirana portfeljska podjetja, zlasti 
pravila za osebne transakcije svojih 
zaposlenih ali za imetje ali upravljanje 
naložb z namenom vlagati za svoj račun, 
in z njimi zagotavljajo najmanj, da je za 
vsako transakcijo, pri kateri 
sodeluje ESSP, mogoče ugotoviti njen 
izvor, sodelujoče stranke, njene lastnosti 
ter čas in kraj izvedbe in da se 
sredstva ESSP, ki jih upravlja upravitelj, 
vlagajo v skladu s pravili ESSP ali 
njegovimi statuti in veljavnimi predpisi;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravitelji ESSP imajo vedno na voljo 
zadostna lastna sredstva ter uporabljajo 
primerne in ustrezne človeške in tehnične 
vire, ki so potrebni za pravilno 
upravljanje ESSP.

Upravitelji ESSP imajo vedno na voljo 
zadostna lastna sredstva v višini najmanj 
četrtine svojih splošnih stroškov iz 
predhodnega leta.

Pristojni organi lahko to zahtevo 
uskladijo v primeru bistvene spremembe v 
poslovanju ESSP glede na predhodno 
leto.
Če ESSP še ne posluje eno leto, vključno z 
dnem začetka poslovanja, morajo njegova 
lastna sredstva znašati četrtino zneska 
splošnih stroškov, predvidenih v njegovem 
poslovnem načrtu, razen če pristojni 
organi zahtevajo prilagoditev tega načrta.
Upravitelji ESSP uporabljajo primerne in 
ustrezne človeške in tehnične vire, ki so 
potrebni za pravilno upravljanje ESSP.

Or. fr
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Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pozitivnem socialnem učinku, ki je cilj 
naložbene politike ESSP, po potrebi 
vključno z razumnimi prikazi takšnih 
rezultatov in informacijami o preteklih 
dosežkih na tem področju;

(c) pozitivnem socialnem učinku, ki je cilj 
naložbene politike ESSP in ki ga je treba 
doseči, če je le mogoče, z uporabo 
objektivno merljivih kazalnikov 
uspešnosti, po potrebi z razumnimi prikazi 
takšnih rezultatov in informacijami o 
preteklih dosežkih na tem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) opisu načina izračuna prejemkov 
upravitelja ESSP;

(i) opisu načina izračuna prejemkov 
upravitelja ESSP in njegovih vlagateljev;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
1. Upravitelj zagotovi, da je za vsak ESSP, 
ki ga upravlja, v skladu s tem členom 
imenovan en depozitar.
2. Depozitar je subjekt, ki spada v eno od 
kategorij iz člena 21(3) 
Direktive 2011/61/UE.
3. Depozitar opravlja storitev hrambe 
vrednostnih papirjev in nadzora 
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dejavnosti družbe za upravljanje.

Or. fr

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obstoječi ESSP v državi članici, ki ni 
navedena na seznamu iz člena 14(1)(d).

(b) ESSP, katerega značilnosti iz 
člena 14(1) so bile spremenjene.

Or. fr

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. ESMA osnutke izvedbenih tehničnih 
standardov predloži Komisiji do [vstaviti 
datum].

4. ESMA osnutke izvedbenih tehničnih 
standardov predloži Komisiji najpozneje 
šest mesecev po datumu začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe: določiti je treba datum.

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA vzdržuje centralno zbirko podatkov, 
ki je javno dostopna na internetu in zajema 
vse upravitelje ESSP, ki so registrirani v 
Uniji v skladu s to uredbo.

1. Organ ESMA vzdržuje centralno zbirko 
podatkov, ki je javno dostopna na internetu 
in zajema vse upravitelje ESSP, ki so 
registrirani v Uniji v skladu s to uredbo. 
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2. Organ ESMA in pristojni organi držav 
članic organizirajo kampanje za 
obveščanje vlagateljev, upraviteljev 
investicijskih skladov in podjetij o 
obstoju ESSP.

Or. fr

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi in ESMA medsebojno 
sodelujejo, kadar koli je to potrebno pri
opravljanju njihovih dolžnosti iz te 
uredbe.

1. Pristojni organi za namene te uredbe 
sodelujejo z organom ESMA v skladu z 
Uredbo (EU) št. 1095/2010. 

Or. fr

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe: navesti je treba Uredbo št. 1095/2010 o ustanovitvi 
organa ESMA.

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izmenjajo si vse informacije in 
dokumente, potrebne za prepoznavanje in 
odpravo kršitev te uredbe.

2. Pristojni organi v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1095/2010 nemudoma zagotovijo 
organu ESMA vse informacije, potrebne 
za opravljanje njegovih nalog. 
Organ ESMA in pristojni organi si zlasti 
izmenjajo vse informacije in dokumente, 
potrebne za prepoznavanje in odpravo 
kršitev te uredbe.

Or. fr
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Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe, ki povzema standardne določbe, ki se nanašajo na 
organ ESMA.

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) praktično uporabo meril za opredelitev 
kvalificiranih portfeljskih podjetij in vpliv 
uporabe na razvoj socialnih podjetij v vsej 
Uniji;

(c) praktično uporabo meril za opredelitev 
kvalificiranih portfeljskih podjetij, vpliv 
uporabe na razvoj socialnih podjetij v vsej 
Uniji in primernost vzpostavitve oznake za 
socialno podjetje na evropski ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) popis, ki ga opravi organ ESMA, in 
analizo postopkov, s katerimi 
upravitelji ESSP merijo pozitivne socialne 
učinke, ki jih dosežejo kvalificirana 
portfeljska podjetja iz člena 9;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) obseg uporabe te uredbe, vključno s 
pragom 500 milijonov EUR.

(d) obseg uporabe te uredbe, vključno z 
možnostjo spremembe praga iz člena 2(1), 
in primernost, da lahko skladi, ki 
presežejo ta prag, uporabljajo 
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oznako ESSP;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) možnost, da se trženje ESSP razširi 
na vlagatelje, ki se po členu 6 ne štejejo za 
profesionalne stranke in ki želijo vložiti 
manj kot 100.000 EUR, ter dodatne 
ukrepe za njihovo zaščito, povezano s 
takšno razširitvijo;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) primernost dopolnitve te uredbe z 
evropskim davčnim mehanizmom za 
spodbujanje socialnega podjetništva.

Or. fr

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 25a
Organ ESMA najpozneje leto dni po 
datumu začetka veljavnosti te uredbe 
oceni potrebe po osebju in sredstvih, ki 
izhajajo iz prevzema njegovih pristojnosti 
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in dolžnosti v skladu s to uredbo, ter 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Komisiji predloži poročilo.

Or. fr

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe, ki omogoča organu ESMA, da po potrebi prilagodi sredstva 
svojim novim odgovornostim.
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OBRAZLOŽITEV

Glavni cilj socialnih podjetij ni ustvarjanje dobička, temveč doseganje pozitivnega socialnega 
učinka, na primer z vključevanjem ranljivih in marginaliziranih oseb. Tovrstna podjetja, ki 
imajo resnično socialno poslanstvo, se v glavnem financirajo s subvencijami. To jim ne 
omogoča, da bi lahko jasno načrtovala trajnostno in inovativno rast, zaradi sedanjih velikih 
proračunskih omejitev pa še toliko manj. 

Kot podjetja potrebujejo druge vire financiranja, ki bi jim pomagali, da bi uresničila svoje 
poslanstvo in tako okrepila socialno tržno gospodarstvo. To je tudi cilj tega predloga uredbe, s 
katerim se želi doseči uvedba evropskega potnega lista za Evropski sklad za socialno 
podjetništvo (ESSP). 

Po podatkih Komisije na področju socialnega podjetništva že deluje 10 % evropskih podjetij 
oziroma 11 milijonov zaposlenih. Trg socialnih naložb, ki je že dejaven v nekaterih državah,
se hitro razvija, še vedno pa je razdrobljen. 

Z oblikovanjem oznake ESSP in opredelitvijo enotnih zahtev za upravitelje kolektivnih 
naložbenih podjemov je namen te uredbe pomagati vlagateljem, ki želijo vlagati v 
solidarnostne naložbe, in socialnim podjetjem, ki potrebujejo dodatne vire financiranja. 

Zato pozdravljam politično voljo Komisije in dovolj uravnoteženo besedilo, ki ga predlaga. 
Nisem ga želela temeljito spremeniti, marveč le pojasniti in okrepiti. 

To je šele prva faza, ki jo je treba izvajati v okviru evropske strategije za podporo socialnemu 
podjetništvu. Namen te uredbe ni, da bi podvomili v ustreznost instrumentov, ki se že 
uporabljajo v državah članicah, temveč da bi jih dopolnili ter tako izboljšali evropski trg 
solidarnih naložb. Oznaka ESSP, ki je s tem namenom oblikovana, mora biti instrument, ki bo 
za vlagatelje hkrati privlačen in varen. To je prednostna naloga, ki sem si jo zadala in ki me je 
usmerjala pri pripravi tega poročila. 

Obveščanje

Menim, da bo za uspeh tega instrumenta potem, ko bo ta uredba začela veljati, potrebno 
celovito obveščanje vlagateljev, upravljavcev skladov in podjetij, ki bi bili do njega 
upravičeni. To vlogo morajo prevzeti organ ESMA in pristojni organi držav članic. 

Varnost 

Menim, da je treba okrepiti varnost in preglednost s strožjimi zahtevami: 

– pristojni organi držav članic bi morali upravljavcem skladov izdati dovoljenje, ne pa jih 
samo registrirati, saj s tem ne morejo zagotoviti, da bi slednji ravnali v skladu s pogoji iz te 
uredbe;
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– za vsak ESSP je treba imenovati depozitarja, da bi lahko vedno lokalizirali sredstva;

– povečati je treba preglednost transakcij in omogočiti rekonstrukcijo vsake transakcije, 
povezane z ESSP;

– informacije, ki se posredujejo vlagateljem in pristojnim organom držav članic, morajo biti 
dovolj jasne in popolne. 

Povezanost z drugimi regulativnimi instrumenti 

V zadnjih letih so bila objavljena številna besedila o regulaciji finančnih trgov. To besedilo 
mora biti z njimi usklajeno. Zato sem vložila več predlogov sprememb, ki naj bi zagotovili 
dobro usklajenost, zlasti z direktivo o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in 
uredbo o organu ESMA, in s tem kar največjo pravno varnost. 

Lastna sredstva

Predlogu Komisije glede zahtev, povezanih z lastnimi sredstvi, sem prav tako zaradi pravne 
varnosti želela dodati nekaj pojasnil. 

Kvalificirana podjetja 

Namen te uredbe je olajšati financiranje socialnih podjetij, zato je bistveno, da se opredelijo 
kvalificirana podjetja. 
Najprej je treba jasno navesti, da je namen tega instrumenta olajšati financiranje socialnih 
podjetij s sedežem v Uniji.
Poleg tega pragovi, ki jih predlaga Komisija in ki ustrezajo opredelitvi malih in srednjih 
podjetij, dejansko izključujejo nekatera podjetja z zelo jasnimi socialnimi cilji, na primer 
organizacije za socialna stanovanja. Zato menim, da mora biti besedilo prožnejše, da bi 
preprečili negativni učinek pragov na sam cilj tega instrumenta. 

Upravičeni instrumenti 

Želela sem kar najbolj razširiti paleto upravičenih instrumentov, prav tako z namenom, da bi 
se olajšalo financiranje socialnih podjetij in se prilagodilo sedanji praksi v državah članicah. 

Pregled 

Poročilo sem pripravila z namenom, da bi oznako ESSP nemudoma začeli uporabljati ter da bi 
bila privlačna za vlagatelje in koristna za socialna podjetja. Ker je instrument nov, menim, da 
bi bilo treba predpisati, da se po štirih letih ponovno pregleda. 

Pregled bi moral vključevati zlasti: 

– analizo, s katero bi ugotovili, ali je na evropski ravni primerno oblikovati oznako „socialno 
podjetje“, in določili podrobnosti njenega oblikovanja;
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– analizo predvidenih metod za zanesljivo in pregledno merjenje pozitivnih socialnih učinkov 
socialnih podjetij;

– analizo, s katero bi ugotovili, ali je primerno razširiti področje uporabe te uredbe na večje 
sklade in neprofesionalne vlagatelje;  

– analizo, s katero bi ugotovili, ali bi bilo primerno to uredbo dopolniti z evropskimi davčnimi 
določbami, ki bi spodbujale socialno podjetništvo. 

Poleg regulacije finančnih trgov bo ta uredba socialnim podjetjem dala na voljo prepotrebno 
orodje za financiranje, za katerega upam, da se bo izkazalo za učinkovito. ESSP, resničen 
evropski potni list, je prvi naložbeni instrument, ki ne temelji na ustvarjanju dobička ali 
špekulacijah, temveč na odločenosti za napredovanje naše družbe, ne da bi se odrekli 
podjetniškemu duhu. Ta uredba je tako v celoti skladna s strategijo Evropa 2020 o pametni, 
trajnostni in vključujoči rasti, ki si jo je zastavila Evropska unija.  


