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ИЗМЕНЕНИЯ 001-006 
внесени от Комисията по бюджети

Доклад
Ейдер Гардиасабал Рубиал A8-0132/2017
Гаранционен фонд за външни дейности

Предложение за регламент (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Гаранционният фонд се финансира 
чрез едногодишно плащане от общия 
бюджет на ЕС, лихви от инвестирани 
ресурси на Гаранционния фонд и суми, 
събрани от неизправни длъжници.

(2) Гаранционният фонд се финансира 
чрез едногодишно плащане от общия 
бюджет на ЕС, лихви от инвестирани 
ресурси на Гаранционния фонд и суми, 
събрани от неизправни длъжници. 
Годишното плащане не следва да бъде 
в ущърб на съществуващи дейности 
по функция 4.

Изменение2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Излишните средства на 
Гаранционния фонд, които надхвърлят 
10 % от съвкупните непогасени 
задължения по главницата на Съюза, 
следва да бъдат върнати в общия 

(4) Излишните средства на 
Гаранционния фонд, които надхвърлят 
10% от съвкупните непогасени 
задължения по главницата на Съюза, 
следва да бъдат върнати в общия 
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бюджет на Съюза за осигуряването на 
по-добра защита за бюджета срещу 
евентуален допълнителен риск от 
просрочени плащания по операциите на 
ЕИБ по финансиране, насочени към 
отстраняване на първопричините за 
миграцията.

бюджет на Съюза за осигуряването на 
по-добра защита за бюджета срещу 
евентуален допълнителен риск от 
просрочени плащания по операциите на 
ЕИБ по финансиране, насочени към 
предприемането на действия спрямо 
миграционния натиск, произтичащ 
от бедността, неравенството, 
демографския прираст, липсата на 
възможности за заетост и стопанска 
дейност, изменението на климата, 
както и дългосрочните последици от 
принудителното разселване.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Финансовото управление на 
Гаранционния фонд следва да се 
прехвърли от ЕИБ на Комисията, която 
има установена практика за 
управлението на подобни инвестиции. 
Поемайки управлението на активите на 
Гаранционния фонд, Комисията следва 
да бъде в състояние да рационализира и 
консолидира дейностите, свързани с 
това управление, чрез използване на 
съществуващите структури и добрите 
резултати, постигнати досега.

(5) Финансовото управление на 
Гаранционния фонд следва да се 
прехвърли от ЕИБ на Комисията, която 
има установена практика за 
управлението на подобни инвестиции, и 
следва да бъде осъществявано в 
съответствие с най-високите 
стандарти на прозрачност и 
демократична отчетност. Поемайки 
управлението на активите на 
Гаранционния фонд, Комисията следва 
да бъде в състояние допълнително да 
рационализира и консолидира 
дейностите, свързани с това управление, 
чрез използване на съществуващите 
структури и по-нататъшно засилване 
на резултатите, постигнати досега. 
Трансферът на управлението следва 
да доведе до спестяване на средства за 
общия бюджет на Съюза и следва да 
предостави възможност на 
Комисията да предоставя на 
Европейския парламент по-добра и 
по-точна информация относно 
управлението и положението на 
Гаранционния фонд.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осъществява финансовото 
управление на Фонда. Комисията 
управлява и инвестира ресурсите на 
Гаранционния фонд в съответствие с 
принципа на добро финансово 
управление при спазване на подходящи 
пруденциални правила.“;

Комисията осъществява финансовото 
управление на Фонда в съответствие с 
настоящия регламент и съгласно 
вътрешните правила и процедури на 
Фонда. Освен това Комисията 
управлява и инвестира ресурсите на 
Гаранционния фонд в съответствие с 
принципа на добро финансово 
управление при спазване на подходящи 
пруденциални правила, като 
същевременно взема предвид 
принципите, от които се ръководи 
външната дейност на Съюза. 
Комисията дава обяснение на 
Европейския парламент по какъв 
начин управлението на Фонда е 
интегрирано в нейната по-широка 
стратегия за развитие.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 март всяка година Комисията 
представя на Европейския парламент, 
Съвета и Сметната палата в контекста 
на финансовите отчети на Комисията 
изискваната информация за 
състоянието на Гаранционния фонд.

До 31 март всяка година Комисията 
представя на Европейския парламент, 
Съвета и Сметната палата в контекста 
на финансовите отчети на Комисията 
цялата изисквана информация за 
състоянието на Гаранционния фонд.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, до 31 май всяка година 
Комисията представя на Европейския 
парламент, Съвета и Сметната палата 
годишен доклад за управлението на 
Гаранционния фонд през предходната 
календарна година. Годишният доклад 
съдържа представяне на финансовото 
състояние на Гаранционния фонд към 
края на предходната календарна година, 
финансовите потоци през предходната 
календарна година, както и значимите 
операции и съответната информация 
относно финансовите отчети. Докладът 
съдържа и информация за финансовото 
управление, резултатите и риска на 
Гаранционния фонд към края на 
предходната календарна година.“

Освен това до 31 май всяка година 
Комисията представя на Европейския 
парламент, Съвета и Сметната палата 
годишен доклад за управлението на 
Гаранционния фонд през предходната 
календарна година и оценка на 
адекватността на целевата сума от 
9% и на прага от 10%, посочени в 
член 3, както и на управлението на 
активите на Гаранционния фонд от 
Комисията. Годишният доклад 
съдържа представяне на финансовото 
състояние и функционирането на 
Гаранционния фонд към края на 
предходната календарна година, 
финансовите потоци през предходната 
календарна година, както и значимите 
операции и съответната информация 
относно финансовите отчети, като 
например подробна информация 
относно непогасените капиталови 
средства от гарантираните заеми 
или активите на Гаранционния фонд 
при трудна пазарна среда, както и 
достигнатите заключения и 
извлечените поуки. Докладът съдържа 
и информация за финансовото 
управление, резултатите и риска на 
Гаранционния фонд към края на 
предходната календарна година.“


