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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för 
socialt företagande
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0862),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0489/2011),

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
...1, 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet 
från utskottet för rättsliga frågor (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Denna förordning ingår i initiativet 
för socialt företagande som presenterades 
av kommissionen i dess meddelande av 
den 25 oktober 2011 ”Initiativ för socialt 
företagande –  Skapa förutsättningar för 
att främja sociala företag inom ramen för 

                                               
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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social ekonomi och innovation”1.
___________
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Denna förordning syftar inte till att 
undergräva de befintliga nationella 
bestämmelser som möjliggör investeringar 
i socialt företagande, utan i stället till att 
komplettera dessa på EU-nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Med tanke på de sociala företagens 
särskilda finansieringsbehov är det 
nödvändigt att skapa klarhet om vilka typer 
av instrument en europeisk fond för socialt 
företagande bör använda för sådan 
finansiering. Denna förordning bör därför 
fastställa enhetliga bestämmelser om vilka 
instrument en europeisk fond för socialt 
företagande tillåts använda för 
investeringar, inberäknat 
egetkapitalinstrument, skuldinstrument, 
investeringar i andra europeiska fond för 
socialt företagande samt kortfristiga och 
medelfristiga lån.

(9) Med tanke på de sociala företagens 
särskilda finansieringsbehov är det 
nödvändigt att skapa klarhet om vilka typer 
av instrument en europeisk fond för socialt 
företagande bör använda för sådan 
finansiering. Denna förordning bör därför 
fastställa enhetliga bestämmelser om vilka 
instrument en europeisk fond för socialt 
företagande tillåts använda för 
investeringar, inberäknat 
egetkapitalinstrument, skuldinstrument, 
bland annat löpande skuldebrev och 
sparcertifikat, investeringar i andra 
europeiska fonder för socialt företagande 
samt kortfristiga och medelfristiga lån.

Or. fr
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Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att garantera en effektiv 
övervakning av de enhetliga kraven i denna 
förordning, ska den behöriga myndigheten 
i hemmedlemsstaten kontrollera att 
förvaltare av europeiska fonder för socialt 
företagande följer de enhetliga krav som 
anges i denna förordning. En förvaltare av 
europeiska fonder för socialt företagande 
som önskar saluföra sin fond under 
beteckningen ”Europeisk fond för socialt 
företagande” bör i detta syfte informera 
den behöriga myndigheten i sin 
hemmedlemsstat om sin avsikt. Den 
behöriga myndigheten bör registrera
fondförvaltaren om alla nödvändiga 
uppgifter har lämnats och om det finns 
lämpliga arrangemang för att uppfylla 
kraven i denna förordning. Denna 
registrering bör gälla i hela unionen.

(21) För att garantera en effektiv 
övervakning av de enhetliga kraven i denna 
förordning, ska den behöriga myndigheten 
i hemmedlemsstaten kontrollera att 
förvaltare av europeiska fonder för socialt 
företagande följer de enhetliga krav som 
anges i denna förordning. En förvaltare av 
europeiska fonder för socialt företagande 
som önskar saluföra sin fond under 
beteckningen ”Europeisk fond för socialt 
företagande” bör i detta syfte informera 
den behöriga myndigheten i sin 
hemmedlemsstat om sin avsikt. Den 
behöriga myndigheten bör auktorisera
fondförvaltaren om alla nödvändiga 
uppgifter har lämnats och om det finns 
lämpliga arrangemang för att uppfylla 
kraven i denna förordning. Denna 
auktorisation bör gälla i hela unionen.
(Denna ändring berör hela den lagtext som 
behandlas. Om den antas, krävs det 
tekniska anpassningar i hela texten, med 
undantag för bestämmelserna i samband 
med direktiv 2011/61/EU.)

Or. fr

Motivering

Övergripande ändringsförslag. Termerna ”registrera” och ”registrering” ersätts med 
”auktorisera” och ”auktorisation” i samtliga textens bestämmelser, med undantag av 
bestämmelserna i samband med direktiv 2011/61/EU.

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Esma och medlemsstaternas 
behöriga myndigheter bör organisera 
informationskampanjer för att upplysa 
investerare, förvaltare av 
investeringsfonder och företag om 
EuSEF-fondernas existens.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta tekniska genomförandestandarder 
genom genomförandeakter i enlighet med 
artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet 
med artikel 15 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av 
den 24 november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten), 
om ändring av beslut nr 716/2009/EG och 
om upphävande av kommissionens 
beslut 2009/77/EG. Esma bör åläggas att 
utarbeta tekniska genomförandestandarder 
för format och metod i 
meddelandeförfarandet enligt artikel 16.

(30) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta tekniska genomförandestandarder 
genom genomförandeakter i enlighet med 
artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet 
med artikel 15 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av 
den 24 november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten), 
om ändring av beslut nr 716/2009/EG och 
om upphävande av kommissionens 
beslut 2009/77/EG. Esma bör åläggas att 
utarbeta tekniska genomförandestandarder 
för anmälans format enligt artikel 16.

Or. fr

Motivering

Tekniskt ändringsförslag: översättningsfel och anpassning till bestämmelsen om tekniska 
standarder.

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 31



PR\893736SV.doc 9/24 PE483.704v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att specificera de krav som 
fastställs i denna förordning bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen när det gäller att specificera 
de metoder som ska användas för att 
beräkna och övervaka det tröskelvärde som 
avses i denna förordning, och ange 
närmare uppgifter för identifiering av 
portföljföretag som uppfyller villkoren, de 
typer av intressekonflikter som förvaltare 
av europeiska fonder för socialt 
företagande måste undvika och de mått och 
steg som ska vidtas i detta sammanhang, 
det närmare utformningen av procedurerna 
för att mäta de sociala effekter som de 
tänkbara portföljföretagen ska uppnå och 
närmare uppgifter för att specificera krav 
på insyn. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen samråder med experter och 
andra parter under sitt förberedande 
arbete. Detta arbete bör också ta hänsyn 
till självreglerande initiativ och 
uppförandekoder.

(31) För att specificera de krav som 
fastställs i denna förordning bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen när det gäller att specificera 
de metoder som ska användas för att 
beräkna och övervaka det tröskelvärde som 
avses i denna förordning, de typer av varor 
och tjänster och de metoder för 
produktion av varor och tjänster som 
uttrycker ett socialt mål och de situationer 
då vinsterna kan fördelas bland ägare och 
investerare, de typer av intressekonflikter 
som förvaltare av europeiska fonder för 
socialt företagande måste undvika och de 
mått och steg som ska vidtas i detta 
sammanhang, den närmare utformningen 
av procedurerna för att mäta de sociala 
effekter som de tänkbara portföljföretagen 
ska uppnå och innehållet i och de närmare 
bestämmelserna för informationen till 
investerarna. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen samråder under sitt 
förberedande arbete, bland annat med 
experter, och tar hänsyn till 
självreglerande initiativ och 
uppförandekoder. När kommissionen 
förbereder och utarbetar delegerade akter 
bör den se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. fr

Motivering

Tekniskt ändringsförslag som syftar till att anpassa texten till de vanliga bestämmelserna för 
delegerade akter.
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Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt, i god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

utgår

Or. fr

Motivering

Tekniskt ändringsförslag. Bestämmelserna ingår i det föregående skälet.

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Denna förordning innehåller ingen 
tillnärmning mellan de befintliga 
skattebestämmelser i medlemsstaterna 
som syftar till att uppmuntra socialt 
företagande. Dessa bestämmelser ska 
respektera EU-rätten, särskilt principen 
om icke-diskriminering. Senare i 
samband med översynen av denna 
förordning ska kommissionen studera 
lämpligheten i att låta denna förordning 
åtföljas av europeiska skattebestämmelser 
som syftar till att uppmuntra det sociala 
företagandet.

Or. fr

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Europeisk fond för socialt företagande 
(EuSEF-fond): ett företag för kollektiva 
investeringar som investerar minst 70 % av 
sina sammanlagda kapitaltillskott och ej 
inbetalda kapital i tillgångar som utgör 
godkända investeringar.

(a) Europeisk fond för socialt företagande 
(EuSEF-fond): ett företag för kollektiva 
investeringar som investerar minst 70 % av 
sina sammanlagda kapitaltillskott i 
tillgångar som utgör godkända 
investeringar.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Värdepapperiserade och icke 
värdepapperiserade skuldinstrument, som 
utfärdats av ett godkänt portföljföretag.

ii) Värdepapperiserade och icke 
värdepapperiserade skuldinstrument, som 
utfärdats av ett godkänt portföljföretag, 
bland annat löpande skuldebrev och 
sparcertifikat.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) godkänt portföljföretag: ett företag som 
vid tidpunkten för den investering som 
görs av den europeiska fonden för socialt 
företagande (EuSEF-fonden) inte är 
börsnoterat på en reglerad marknad enligt 
definitionen i artikel 4.1.14 i 
direktiv 2004/39/EG, som antingen har en 
årsomsättning på högst 50 miljoner euro 
eller en balansomslutning på högst 
43 miljoner och som inte självt är 
ett företag för kollektiva investeringar och 
som

(d) godkänt portföljföretag: ett företag vars 
huvudkontor är beläget i unionen och 
som vid tidpunkten för den investering som 
görs av den europeiska fonden för socialt 
företagande (EuSEF-fonden) inte är 
börsnoterat på en reglerad marknad enligt 
definitionen i artikel 4.1.14 i 
direktiv 2004/39/EG och som inte självt är 
ett företag för kollektiva investeringar och 
som
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Or. fr

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – led i – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– företaget använder en metod för 
produktion av varor eller tjänster som 
uttrycker dess sociala mål;

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) använder sina vinster för att uppnå sina 
primära mål i stället för dela ut vinst och 
har på förhand definierade förfarandena
och reglerna för varje situation då vinst 
delas ut till aktieägare och bolagsägare,

ii) använder främst sina vinster för att 
uppnå sitt eller sina sociala mål i stället för 
att dela ut vinst och har på förhand 
definierade förfaranden och regler för de, i 
princip, undantagsfall då en sådan 
utdelning till aktieägare och bolagsägare 
är möjlig; dessa regler ska närmare 
precisera att vinstutdelningar inte får 
äventyra det eller de sociala målen,

Or. fr

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) förvaltare av europeiska fonder för 
socialt företagande (EuSEF-förvaltare): en 
juridisk person vars huvudsakliga 
verksamhet består i förvaltning av minst en 

(h) förvaltare av europeiska fonder för 
socialt företagande (EuSEF-förvaltare): en 
juridisk person vars huvudsakliga 
verksamhet består i förvaltning av minst en 
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europeisk fond för socialt företagande. europeisk fond för socialt företagande; om 
EuSEF-fondens rättsliga form tillåter 
intern förvaltning och dess styrorgan 
väljer att inte utse en extern 
EuSEF-förvaltare, kan förvaltaren vara 
EuSEF-fonden själv, som då ska 
auktoriseras som EuSEF-förvaltare.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltaren av en europeisk fond för 
socialt företagande ska säkerställa att när 
de förvärvar andra tillgångar än godkända 
investeringar högst 30 procent av fondens 
sammanlagda kapitaltillskott samt utfäst ej 
infordrat kapital används för förvärv av 
andra tillgångar än godkända investeringar. 
Kortsiktiga kontantinnehav och likvida 
tillgångar ska inte beaktas vid beräkningen 
av denna gräns.

1. Förvaltaren av en europeisk fond för 
socialt företagande ska säkerställa att, när 
de förvärvar andra tillgångar än godkända 
investeringar, högst 30 procent av fondens 
sammanlagda kapitaltillskott används för 
förvärv av andra tillgångar än godkända 
investeringar. Kortsiktiga kontantinnehav 
och likvida tillgångar ska inte beaktas vid 
beräkningen av denna gräns.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltare av en europeisk fond för 
socialt företagande får inte låna, utfärda 
skuldförbindelser, lämna garantier på 
nivån för den europeiska fonden för 
socialt företagande eller använda någon 
som helst metod som på nivån för den 
europeiska fonden för socialt företagande 
ökar fondens riskexponering, oberoende av 
om det sker genom lån av likvida medel 

2. Förvaltare av en europeisk fond för 
socialt företagande får inte låna, utfärda 
skuldförbindelser eller använda någon som 
helst metod som på nivån för den 
europeiska fonden för socialt företagande 
ökar fondens riskexponering, oberoende av 
om det sker genom lån av likvida medel 
eller värdepapper, utnyttjande av 
derivatinstrument eller på något annat sätt.
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eller värdepapper, utnyttjande av 
derivatinstrument eller på något annat sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltare av europeiska fonder för socialt 
företagande ska saluföra de andelar och 
aktier i de europeiska fonder för socialt 
företagande som de förvaltar enbart till 
investerare som betraktas som 
professionella kunder enligt avsnitt I i 
bilaga II till direktiv 2004/39/EG eller som 
på begäran kan behandlas som 
professionella kunder enligt avsnitt II i 
bilaga II till det direktivet, eller till andra 
investerare varvid

Förvaltare av europeiska fonder för socialt 
företagande ska saluföra de andelar och 
aktier i de europeiska fonder för socialt 
företagande som de förvaltar enbart till 
investerare som betraktas som 
professionella kunder enligt avsnitt I i 
bilaga II till direktiv 2004/39/EG eller som 
på begäran kan behandlas som 
professionella kunder enligt avsnitt II i 
bilaga II till det direktivet, eller, under 
förutsättning att alla följande villkor 
uppfylls, till andra investerare varvid 

Or. fr

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) tillämpa lämpliga riktlinjer och 
förfaranden för att förhindra oegentligheter 
som rimligen bör strida mot investerares 
och de godkända portföljföretagens 
intressen,

(b) tillämpa lämpliga riktlinjer och 
förfaranden för att förhindra oegentligheter 
som strider mot investerares och de 
godkända portföljföretagens intressen, 
särskilt regler för de anställdas personliga 
transaktioner eller för innehav eller 
förvaltning av investeringar i syfte att 
investera för egen räkning, och att det 
åtminstone säkerställs att varje 
transaktion avseende EuSEF-fonderna är 
möjlig att rekonstruera med avseende på 
dess ursprung, de deltagande parterna, 
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dess art samt tiden och platsen då den 
ägde rum, och att tillgångarna i de 
EuSEF-fonder som förvaltas av 
förvaltaren investeras i enlighet med 
fondbestämmelserna eller 
bolagsordningen samt gällande 
lagstiftning. 

Or. fr

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltare av europeiska fonder för socialt 
företagande ska vid alla tillfällen ha 
tillräckliga egna medel och använda de 
fullgoda och lämpliga mänskliga och 
tekniska resurser som krävs för en korrekt 
förvaltning av europeiska fonder för socialt 
företagande.

Förvaltare av europeiska fonder för socialt 
företagande ska vid alla tillfällen ha 
tillräckliga egna medel som åtminstone 
motsvarar en fjärdedel av deras allmänna 
omkostnader för det föregående året. 

De behöriga myndigheterna får justera 
detta krav för den händelse det har 
inträffat en väsentlig förändring i 
verksamheten hos en EuSEF-fond sedan 
det föregående året.
Om en EuSEF-fond utövat sin 
verksamhet under mindre än ett år, 
räknat från den dag då verksamheten 
inleddes, ska kravet på eget kapital vara 
en fjärdedel av de allmänna omkostnader 
som anges i verksamhetsplanen såvida 
inte de behöriga myndigheterna kräver att 
planen justeras.
Förvaltare av europeiska fonder för 
socialt företagande ska använda de 
fullgoda och lämpliga mänskliga och 
tekniska resurser som krävs för en korrekt 
förvaltning av europeiska fonder för socialt 
företagande.

Or. fr
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Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De positiva sociala effekter som 
investeringsstrategin för den europeiska 
fonden för socialt företagande inriktar sig 
på att uppnå, inklusive i tillämpliga fall, 
prognoser över sådana resultat där så är 
rimligt samt information om tidigare 
uppnådda resultat på detta område.

(c) De positiva sociala effekter som 
investeringsstrategin för den europeiska 
fonden för socialt företagande inriktar sig 
på att uppnå, i möjligaste mån med hjälp 
av objektivt mätbara resultatindikatorer 
och, i tillämpliga fall, även prognoser över 
sådana resultat där så är rimligt samt 
information om tidigare uppnådda resultat 
på detta område.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) En beskrivning av hur ersättningen till 
förvaltaren av den europeiska fonden för 
socialt företagande beräknas.

(i) En beskrivning av hur ersättningen till 
förvaltaren av den europeiska fonden för 
socialt företagande och till dess investerare 
beräknas.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
1. EuSEF-förvaltare ska för varje 
EuSEF-fond som de förvaltar se till att ett 
enda förvaringsinstitut utses i enlighet 
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med denna artikel:
2. Ett förvaringsinstitut är en enhet som 
motsvarar en av de kategorier som avses i 
artikel 21.3 i direktiv 2011/61/EU.
3. Förvaringsinstitutet är depåhållare för 
värdepappren och kontrollerar 
förvaltningsbolagets handlingar.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att saluföra en befintlig EuSEF-fond i 
en medlemsstat som inte nämns i den 
förteckning som det hänvisas till i punkt d
i artikel 14.1.

(b) Att saluföra en EuSEF-fond där de 
särdrag som avses i artikel 14.1 har 
ändrats.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Esma ska överlämna sina förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den [ … ].

4. Esma ska överlämna sina förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast sex månader efter att 
denna förordning trätt i kraft.

Or. fr

Motivering

Tekniskt ändringsförslag: datumet ska preciseras.
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Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska på internet ha en för allmänheten 
tillgänglig central databas som förtecknar 
alla förvaltare av EuSEF-fonder som 
registrerats i unionen i enlighet med denna 
förordning.

1. Esma ska på internet ha en för 
allmänheten tillgänglig central databas som 
förtecknar alla förvaltare av EuSEF-fonder 
som registrerats i unionen i enlighet med 
denna förordning. 

2. Esma och medlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska organisera 
informationskampanjer för att upplysa 
investerare, förvaltare av 
investeringsfonder och företag om 
EuSEF-fondernas existens.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter och Esma ska vid 
behov samarbeta med varandra för att 
fullgöra sina respektive uppdrag enligt
denna förordning.

1. De behöriga myndigheterna ska 
samarbeta med Esma vid tillämpningen av
denna förordning, i enlighet med 
förordning (EU) nr 1095/2010. 

Or. fr

Motivering

Tekniskt ändringsförslag: det finns anledning att hänvisa till förordning nr 1095/2010 om 
inrättande av Esma.

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De ska utbyta all information och 
dokumentation som krävs för att belägga 
och avhjälpa överträdelser av denna 
förordning.

2. De behöriga myndigheterna ska utan 
dröjsmål förse Esma med alla uppgifter 
som Esma behöver för att utföra sina 
uppgifter, i enlighet med förordning (EU) 
nr 1095/2010. I synnerhet ska Esma och 
de behöriga myndigheterna utbyta all 
information och dokumentation som krävs 
för att belägga och avhjälpa överträdelser 
av denna förordning.

Or. fr

Motivering

Tekniskt ändringsförslag som återger de vanliga bestämmelserna i samband med Esma.

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den praktiska tillämpningen av 
kriterierna för att identifiera godkända 
portföljföretag och vilka effekter detta har 
fått på utvecklingen av sociala företag 
inom hela unionen.

(c) Den praktiska tillämpningen av 
kriterierna för att identifiera godkända 
portföljföretag, vilka effekter detta har fått 
på utvecklingen av sociala företag inom 
hela unionen och det lämpliga i att införa 
märkningen ”socialt företag” på EU-nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En bedömning utförd av Esma och 
en analys av de förfaranden som 
förvaltarna av EuSEF-fonder inrättat för 
att mäta de positiva sociala effekter som 
de godkända portföljföretag som avses i 



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

SV

artikel 9 har åstadkommit.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Denna förordnings tillämpningsområde, 
inklusive tröskelvärdet på 
500 miljoner euro.

(d) Denna förordnings tillämpningsområde, 
inklusive möjligheten att ändra det 
tröskelvärde som fastställts i artikel 2.1, 
och det lämpliga i att tillåta fonder som 
överskrider detta tröskelvärde att använda 
EuSEF-märkningen. 

Or. fr

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Möjligheten att utvidga saluföringen 
av EuSEF-fonderna till att även omfatta 
investerare som inte betraktas som 
professionella kunder enligt artikel 6 och 
som önskar investera mindre än 
100 000 EUR, liksom ytterligare 
skyddsåtgärder för dessa investerare till 
stöd för en sådan utvidgning.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led db (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Det lämpliga i att förse denna 
förordning med en europeisk 
skattebestämmelse som syftar till att 
uppmuntra socialt företagande.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a
Senast ett år efter ikraftträdandet av 
denna förordning ska Esma bedöma sina 
personal- och resursbehov till följd av de 
befogenheter och uppgifter Esma får 
enligt denna förordning, och förelägga 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen en rapport.

Or. fr

Motivering

Tekniskt ändringsförslag som gör det möjligt för Esma att i förekommande fall anpassa sina 
medel efter sina nya ansvarsområden.
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MOTIVERING

Sociala företag är företag vars primära mål inte är att skapa vinster utan i stället att uppnå 
positiva sociala resultat, exempelvis en integrering av utsatta och marginaliserade personer. 
Dessa företag har ett verkligt socialt uppdrag och finansieras i dag huvudsakligen genom 
bidrag. Detta gör det möjligt för dem att med tillförsikt se fram mot en varaktig tillväxt och 
innovation, särskilt i en tid med kraftiga budgetbegränsningar. 

Som företag behöver de andra finansieringskällor som kan hjälpa dem att genomföra sitt 
uppdrag och sålunda göra den sociala marknadsekonomin starkare. Detta är syftet med detta 
förslag till förordning, som avser skapa ett EU-pass för Europeiska fonder för socialt 
företagande (EuSEF-fonder). 

Det sociala företagandet utgör redan, enligt kommissionens uppgifter, 10 procent av de 
europeiska företagen, dvs. 11 miljoner anställda. Marknaden för sociala investeringar, som 
redan är i funktion i flera medlemsstater, är i full tillväxt. Men den förblir uppsplittrad. 

Genom att införa en EuSEF-märkning med enhetliga krav för fondförvaltare som önskar 
använda den, syftar denna förordning till att hjälpa å ena sidan investerare som önskar välja 
en social investering och å andra sidan de sociala företag som har behov av ytterligare 
finansieringskällor. 

Jag välkomnar följaktligen här kommissionens politiska vilja och den ganska tillfredsställande 
balansen i den text som föreslås. Jag har inte önskat göra grundläggande ändringar i texten 
utan snarare klargöra och förstärka den. 

Det handlar om en första etapp, som ska ingå i en europeisk strategi för stöd till socialt 
företagande. Denna förordning avser inte att ifrågasätta de verktyg som redan används i 
medlemsstaterna, utan att komplettera dem för att för bättra EU-marknaden för sociala 
investeringar. Den EuSEF-märkning som införs ska vara ett instrument som både attraherar 
och innebär en garanti för investerarna. Sådan är den prioritering som jag ställt upp och som 
utgjort grunden för mitt utarbetande av detta betänkande. 

Information

För att detta instrument ska bli en framgång förefaller det mig nödvändigt att i samband med 
ikraftträdandet av denna förordning genomföra en bred informationskampanj riktad till 
investerare, fondförvaltare och företag som kan tänkas dra nytta av det. Denna ska 
genomföras av Esma och medlemsstaternas behöriga myndigheter. 

Garantier 

Det förefaller mig nödvändigt att förstärka garantierna och transparensen genom följande 
utökade krav: 
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– Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör utfärda en auktorisation för fondförvaltaren 
snarare än en enkel registrering som inte skulle göra det möjligt för dessa myndigheter att 
försäkra sig om att förvaltaren respekterar de villkor som förskrivs i denna förordning.

– Ett förvaringsinstitut ska utses för varje EuSEF-fond för att ständigt kunna garantera var 
tillgångna befinner sig.

– Transaktionernas transparens ska förbättras och varje transaktion avseende EuSEF-fonder 
ska kunna spåras.

– Den information som överlämnas till investerare och medlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska vara tillräckligt klar och uttömmande. 

Förhållandet till övriga regelinstrument 

Ett antal regeltexter för finansmarknaderna har offentliggjorts under de senaste åren. Denna 
text ska på ett naturligt sätt ingå i denna regelsamling. Det är orsaken till varför jag inlämnat 
flera ändringsförslag som syftar till att garantera ett tydligt samband med i synnerhet 
direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Esmaförordningen, i syfte att 
åstadkomma högsta möjliga rättssäkerhet. 

Egna medel

När det gäller rättssäkerheten har jag också önskat tillföra vissa klargöranden till 
kommissionens förslag avseende kravet på egna medel. 

Företag som uppfyller villkoren för finansiering 

Denna förordning syftar till att underlätta finansieringen av sociala företag. Därför är 
definitionen av de företag som uppfyller villkoren för finansiering av grundläggande
betydelse. 
För de första måste vi klart och tydligt precisera att detta instrument syftar till att underlätta 
finansiering av sociala företag som har sitt huvudkontor i unionen.
För det andra utesluter de av kommissionen föreslagna tröskelvärdena, som motsvarar 
definitionen av små och medelstora företag, faktiskt företag som likväl har ett mycket tydligt 
socialt syfte, exempelvis allmännyttiga bostadsföretag. Det förefaller mig därför lämpligt att 
vi gör texten mindre strikt för att undvika en sådan tröskelvärdeseffekt som skulle skada 
själva syftet med instrumentet. 

Godkända instrument 

Jag har önskat att så långt som möjligt vidga uppsättningen av godkända instrument, även där 
med syftet att underlätta finansieringen av sociala företag och anpassningen till gällande 
praxis i medlemsstaterna. 
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Översyn 

Jag har utarbetat detta betänkande med målet att den därigenom införda EuSEF-märkningen 
omedelbart ska vara tillämplig, attraktiv för investerare och användbar för sociala företag. 
Eftersom det handlar om ett nytt instrument, förefaller det mig nödvändigt att föreskriva en 
fullständig översyn inom fyra år. 

Denna översyn ska bland annat innehålla följande: 

– En analys av det lämpliga i och de närmare bestämmelserna för att på EU-nivå införa 
märkningen ”socialt företag”.

– En analys av de planerade metoderna för att på ett tillförlitligt och transparent sätt mäta de 
positiva sociala effekterna av de social företagen.

– En analys av det lämpliga i att utvidga tillämpningsområdet för denna förordning till större 
fonder och icke-professionella investerare.  

– En analys av det lämpliga i att förse denna förordning med en europeisk skattebestämmelse 
som syftar till att uppmuntra socialt företagande. 

Utöver åtgärden att reglera finansmarknaderna, ack så viktig, förser denna förordning de 
sociala företagen med ett finansieringsverktyg som, hoppas jag, ska visa sig vara till fördel. 
EuSEF-fonden, som är ett verkligt EU-pass, är det första investeringsinstrument som inte 
bygger på vinst, eller till och med spekulation, men i stället viljan att utveckla vårt samhälle 
utan att för den skulle avlägsna sig från företagarandan. Denna förordning ingår till fullo i den 
Europa 2020-strategi som EU fastställt, nämligen smart och hållbar tillväxt för alla.  


