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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложението за регламент създава правната рамка, регулираща възможността 

различни инвестиционни фондове да получат названието „Европейски фонд за рисков 

капитал“ и „паспорт“ за рисков капитал. Целта е създаването на европейски сектор на 

инвестициите на рисков капитал за малки и средни предприятия (МСП).  

Предложението за регламент определя критериите по отношение на разполагаемите 

активи, на които даден фонд трябва да отговаря, за да получи горепосочените название 

и паспорт. Също така се определят изискванията към управителите на фондове за 

рискови капитали и ограниченията относно инвестициите, които могат да се 

осъществяват с активите на фонда. 

Следва да се отбележи, че съществуват вече две директиви по отношение на 

инвестиционните фондове, Директива 2011/61/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета и Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, съдържащи 

правила относно инвестиционните фондове, тяхното управление и приложимите 

правила за инвеститорите в подобни фондове. С настоящото становище се цели 

осигуряването на съответствие между предложението за регламент и тези действащи 

законодателни актове. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 

въпроси да включи в доклада си следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Рисковият капитал предоставя 

финансиране на предприятия, които 

обикновено са много малки,намират се 

на ранен етап от своето стопанско 

развитие, но същевременно притежават 

значителен потенциал за растеж и 

експанзия. Фондовете за рисков капитал 

предоставят на тези предприятия и 

ценен експертен опит и познания, 

делови контакти, добавената стойност за 

активите от дадена търговска марка и 

(1) Рисковият капитал предоставя 

финансиране на предприятия, които 

обикновено са много малки,намират се 

на ранен етап от своето стопанско 

развитие, но същевременно притежават 

значителен потенциал за растеж и 

експанзия. Фондовете за рисков капитал 

предоставят на тези предприятия и 

ценен експертен опит и познания, 

делови контакти, добавената стойност за 

активите от дадена търговска марка и 
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стратегически съвети.Чрез 

предоставянето на финансиране и 

съвети на тези предприятия, фондовете 

за рисков капитал стимулират 

икономическия растеж, допринасят за 

създаването на работни места, 

насърчават иновативните предприятия, 

увеличават инвестициите им в 

научноизследователска и развойна 

дейност и насърчават 

предприемачеството, иновациите и 

конкурентоспособността в Съюза. 

стратегически съвети. Чрез 

предоставянето на финансиране и 

съвети на тези предприятия, фондовете 

за рисков капитал стимулират 

икономическия растеж, допринасят за 

създаването на работни места и 

набирането на капитали, насърчават 

създаването и развитието на 
иновативните предприятия, увеличават 

инвестициите им в 

научноизследователска и развойна 

дейност и насърчават 

предприемачеството, иновациите и 

конкурентоспособността в Съюза. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 3 - буква а) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) „допустим фонд за рисков капитал“ е 

предприятие за колективно 

инвестиране, което инвестира най-малко 

70 % от общия си внесен капитал и 

записания и непоискан капитал в 

активи, които представляват допустими 

инвестиции; 

а) „допустим фонд за рисков капитал“ е 

предприятие за колективно 

инвестиране, което инвестира най-малко 

70 % от общия си внесен капитал и 

записания и непоискан капитал в 

активи, които представляват допустими 

инвестиции, независимо дали 

предприятието за колективно 

инвестиране е от отворен или 

затворен тип; 

Обосновка 

Изясняване на текста с цел да се запълни правна празнота, която би довела до 

субективно тълкуване. 
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