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PROCES VERBAL 
 

asupra propunerii de Regulamant al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social 

 
 

In conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul 
decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de 
acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona 
privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a 
fost sesizată,  pentru verificarea conformării cu principiului subsidiarităţii a 
propunerii de Regulamant al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind fondurile europene de antreprenoriat social , E 2 COM 
(2011)862. 

Conform expunerii de motive, scopul esențial al propunerii este 
crearea unui mediu de distribuție credibil, sigur și stabil din punct de vedere 
juridic pentru „fondurile europene de antreprenoriat social”. Definirea 
caracteristicilor principale ale unui astfel de fond, în ceea ce privește 
componența portofoliului său, instrumentele de investiții, obiectivele de 
investiții și grupurile eligibile de investitori, nu poate fi lăsată la latitudinea 
statelor membre, deoarece acest fapt ar conduce la dispoziții definitorii puse 
în aplicare diferit și neuniform pe teritoriul UE. Prin urmare, definițiile și 
dispozițiile de funcționare uniforme trebuie să aibă un rol cheie în stabilirea 
unui set de norme comune pentru piața europeană a acestor fonduri și a 
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administratorilor lor. Mai mult, toți gestionarii fondurilor de plasament 
colectiv care funcționează pe această piață sub denumirea de „fond european 
de antreprenoriat social” trebuie să se supună acelorași cerințe de organizare, 
de desfășurare a activității comerciale și de transparență.  

În ceea ce privește înregistrarea și supravegherea administratorilor de 
„fonduri europene de antreprenoriat social“, propunerea dorește să stabilească 
un echilibru între necesitatea unei supravegheri efective, interesul autorităților 
naționale competente din țara în care aceste fonduri fie își au sediul, fie sunt 
oferite categoriilor eligibile de investitori și rolul de coordonator al Autorității 
europene de reglementare în materie de valori mobiliare și piețe (AEVMP). În 
vederea elaborării unui proces de supraveghere uniform, autoritatea 
competentă din statul membru în care administratorul unui „fond european de 
antreprenoriat social“ este domiciliat va verifica documentele de înregistrare 
depuse de administratorul solicitant și, după ce evaluează dacă solicitantul 
furnizează garanții suficiente cu privire la capacitatea sa de a respecta 
dispozițiile prezentului regulament, va înregistra solicitantul. Pentru a 
monitoriza administratorul înregistrat, autoritatea competentă care a 
înregistrat administratorul va coopera cu autoritățile competente din statele 
membre în care fondul eligibil este distribuit. AEVMP va întocmi o bază de 
date centrală cu toți administratorii înregistrați care sunt eligibili să utilizeze 
denumirea de fond european de antreprenoriat social. 

Analizând textul reglementării,  membrii Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci constată că  propunerea are caracter legislativ, făcând obiectul 
controlului parlamentar al subsidiarităţii şi de asemenea  propunerea aparţine 
categoriei competenţelor care nu sunt exclusive Uniunii Europene. 

 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din data de 
13.02.2012,  a hotărât, cu unanimitatea membrilor  prezenţi la dezbatere, că 
propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii deoarece obiectivul 
propunerii nu poate fi atins într-o măsură suficientă prin acțiuni individuale 
ale statelor membre și poate fi îndeplinit mai eficient la nivelul Uniunii 
Europene.  
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