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I. INLEDNING 

 

1. Kommissionen lade fram de ovan nämnda förslagen för rådet den 12 december 2011. 



 
6277/12  ul/BL/mfo 2 
 DG G I   SV 

Förslagen ingår i inremarknadsakten och kommissionens övergripande åtgärdsplan för 

att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering (dok. 18619/11). Det 

övergripande målet för förslagen är att främja små och medelstora företags tillväxt 

genom att förbättra deras tillgång till finansiering. Förslaget till europeiska 

riskkapitalfonder omnämndes i Europeiska rådets slutsatser från januari, där man 

manade till en överenskommelse om förslaget senast i juni 2012. 

 

De små och medelstora företagen har stort inflytande på tillväxt och skapande av 

sysselsättning i EU. Tillgången till kapital är fortfarande ett av hindren för små och 

medelstora företags tillväxt och därför för deras möjligheter att lansera nya innovativa 

produkter och anställa fler personer. De flesta är hänvisade till banker när det gäller 

finansiering. Det har emellertid blivit allt svårare för små och medelstora företag att få 

den finansiering de behöver och därför är det mycket viktigt att man får fram nya sätt 

för små och medelstora företag att få tillgång till kapital. 

 

Den europeiska ekonomiska framgången är i stor utsträckning beroende av de små och 

medelstora företagen och deras potential. Därför måste det vara en central prioritering 

att genom regler gynna de små och medelstora företagen. Det är i detta sammanhang 

som kommissionen har föreslagit att man ska förbättra regelverket för riskkapital och 

inrätta ett ramverk för fonder för socialt företagande samt skapa en genuin inre marknad 

för dessa fonder till förmån för små och medelstora företag. 

 

2. Sättet att uppnå detta mål är att skapa ett EU-omfattande pass för förvaltare av 

riskkapitalfonder och fonder för socialt företagande vad beträffar fondernas 

marknadsföring. Förvaltarna av dessa båda typer av fonder når i allmänhet inte upp till 

det tröskelvärde på 500 miljoner euro som gäller för det pass som är tillgängligt för 

förvaltare av stora fonder enligt direktivet om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder. 

 

3. Genom förslagen införs enhetliga krav för förvaltare av kollektiva investeringsföretag 

som vill vara verksamma enligt det EU-omfattande passet. De inför krav rörande 

investeringsportföljen, investeringstekniken och berättigade företag som godkända  
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fonder får inrikta sig på. De inför även enhetliga regler för vilka kategorier av 

investerare som en godkänd fond får inrikta sig på och för den interna organisationen 

hos förvaltare som marknadsför sådana godkända fonder. Identiska materiella regler i 

hela EU kommer att bidra till att skapa lika villkor för alla marknadsaktörer. 

 

4. Kommissionen har lagt fram separata förslag för europeiska riskkapitalfonder och 

europeiska fonder för socialt företagande eftersom de båda typerna av fonder skiljer sig 

åt. Europeiska riskkapitalfonder fokuserar i allmänhet på finansiering med eget kapital 

för små och medelstora företag under verksamhetens inledande skede, medan 

europeiska fonder för socialt företagande ofta – utom finansiering med eget kapital – 

har en bred palett med godkända investeringsverktyg tillgängliga, t.ex. kombinerad 

finansiering från den offentliga och den privata sektorn, skuldinstrument eller små lån. 

 

 

II. LÄGESRAPPORT 

 

5. Förslagen behandlades av arbetsgruppen för finansiella tjänster vid mötena den 11 och 

26 januari samt den 6 februari 2012. Diskussionen vid mötet den 6 februari utgick från 

ordförandeskapets första kompromissförslag, som återfinns i dokumenten 5994/12 

(europeiska riskkapitalfonder) och 5995/12 (europeiska fonder för socialt företagande). 

Förslagen fanns också på Corepers dagordning den 9 februari 2012. 

 

6. På det stora hela föreligger mycket brett stöd eller åtminstone en allt större konvergens 

av uppfattningarna om de övergripande målen och de viktigaste beståndsdelarna i 

förslagen, t.ex. förordningarnas tillämpningsområde, definitionerna, villkoren för det 

EU-omfattande passet samt övervakningen av förvaltarna av riskkapitalfonderna och 

fonderna för socialt företagande. 

 

7. Ordförandeskapet anser trots detta att det – för att man ska kunna nå en 

överenskommelse om rådets tillvägagångssätt beträffande förslagen – krävs ytterligare 

detaljarbete med vissa tekniska frågor på arbetsgruppsnivå. 

 



 
6277/12  ul/BL/mfo 4 
 DG G I   SV 

8. Ordförandeskapet har som mål att en överenskommelse ska nås under de närmaste 

veckorna, så att förhandlingarna med Europaparlamentet kan inledas utan onödigt 

dröjsmål. Som medlemmarna av Europeiska rådet också förklarade den 30 januari 2012 

syftar ordförandeskapet till att nå en överenskommelse med Europaparlamentet senast i 

juni 2012. 

 

 

III. SLUTSATSER 

 

9. Mot bakgrund av detta och efter diskussionen i Coreper den 9 februari 2012 uppmanas 

rådet att 

 

• med utgångspunkt i frågorna i bilagan hålla en riktlinjedebatt om de stora 

principerna för att förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora 

företag, som också ligger till grund för kommissionens förslag, 

 

• välkomna kommissionens förslag och notera delegationernas breda stöd för de 

övergripande målen och de viktigaste beståndsdelarna i förslagen, 

 

• uppmana arbetsgruppen för finansiella tjänster av fullborda granskningen av 

förslagen under de närmaste veckorna, så att man så snart som möjligt kan nå en 

överenskommelse om rådets allmänna riktlinje, och 

 

• åter bekräfta syftet att nå en politisk överenskommelse med Europaparlamentet 

senast i juni 2012. 

 

___________ 
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BILAGA 

 

 

• Ansluter sig medlemsstaterna till förslagens övergripande mål, nämligen att främja tillväxt för 

små och medelstora företag och socialt företagande genom att förbättra deras tillgång till 

finansiering och nå målet att skapa en genuin inre marknad för dessa fonder till förmån för 

våra små och medelstora företag och fonder för socialt företagande? 

 

• Är medlemsstaterna – med tanke på Europeiska rådets slutsatser från januari 2012 – villiga att 

snabbt godkänna de båda förslagen, så att förhandlingarna med Europaparlamentet kan 

inledas med det snaraste? 

 

________________________ 

 


