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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-006 
které předložil Rozpočtový výbor

Zpráva
Eider Gardiazabal Rubial A8-0132/2017
Záruční fond pro vnější vztahy

Návrh nařízení (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Záruční fond je financován z jedné 
roční platby ze souhrnného rozpočtu Unie, 
z úroků z investic ze záručního fondu 
a částek získaných zpět od dlužníků, kteří 
jsou v prodlení se splácením.

(2) Záruční fond je financován z jedné 
roční platby ze souhrnného rozpočtu Unie, 
z úroků z investic ze záručního fondu 
a částek získaných zpět od dlužníků, kteří 
jsou v prodlení se splácením. Roční platba 
by neměla být na úkor stávajících činností 
hrazených z okruhu 4.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Přebytek prostředků záručního fondu, 
který přesáhne 10 % veškerých 
nesplacených kapitálových závazků, by 
měl být uhrazen zpět do souhrnného 
rozpočtu Unie v zájmu lepší ochrany 
rozpočtu proti případnému dodatečnému 

(4) Přebytek prostředků záručního fondu, 
který přesáhne 10 % veškerých 
nesplacených kapitálových závazků, by 
měl být uhrazen zpět do souhrnného 
rozpočtu Unie v zájmu lepší ochrany 
rozpočtu proti případnému dodatečnému 
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riziku vyplývajícímu ze selhání finančních 
operací EIB souvisejících s migrační krizí.

riziku vyplývajícímu ze selhání finančních 
operací EIB zaměřených na migrační tlaky 
pramenící z chudoby, nerovnosti, 
demografického růstu, nedostatku 
pracovních míst a ekonomických 
příležitostí, změny klimatu 
a dlouhodobých důsledků nuceného 
vysídlení.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Finanční řízení záručního fondu by 
mělo být převedeno z EIB na Komisi, která 
má zavedené postupy řízení podobných 
investic. Převzetí řízení aktiv záručního 
fondu by mělo Komisi umožnit zefektivnit 
a konsolidovat své činnosti v oblasti řízení 
aktiv; stavět při tom bude na stávajících 
strukturách a svých dobrých výsledcích.

(5) Finanční řízení záručního fondu by 
mělo být převedeno z EIB na Komisi, která 
má zavedené postupy řízení podobných 
investic, a mělo by být prováděno podle 
nejpřísnějších mezinárodních norem 
transparentnosti a demokratické 
odpovědnosti. Převzetí řízení aktiv 
záručního fondu by mělo Komisi umožnit 
dále zefektivnit a konsolidovat své činnosti 
v oblasti řízení aktiv; stavět při tom bude 
na stávajících strukturách a dalším 
zlepšování svých výsledků. Převod řízení 
by měl vést k úsporám nákladů v rámci 
rozpočtu Unie a umožnit Komisi 
předkládat Evropskému parlamentu lepší 
a přesnější informace o řízení a situaci 
záručního fondu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční řízení fondu zajišťuje Komise. 
Komise řídí a investuje zdroje ze záručního 
fondu v souladu se zásadou řádného 
finančního řízení a respektuje náležitá 

Finanční řízení fondu zajišťuje Komise 
v souladu s tímto nařízením a s vnitřními 
pravidly a postupy fondu. Vedle toho 
Komise řídí a investuje zdroje ze záručního 
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obezřetnostní pravidla.’’ fondu v souladu se zásadou řádného 
finančního řízení a respektuje náležitá 
obezřetnostní pravidla, přičemž bere 
v potaz zásady, kterými se řídí vnější 
činnost Unie. Komise vysvětlí Evropskému 
parlamentu, jakým způsobem je řízení 
fondu začleněno do její širší rozvojové 
strategie.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise každoročně do 31. března předloží 
Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu 
dvoru v souvislosti se svými finančními 
výkazy požadované informace o situaci 
záručního fondu.

Komise každoročně do 31. března předloží 
Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu 
dvoru v souvislosti se svými finančními 
výkazy všechny požadované informace 
o situaci záručního fondu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho Komise každoročně do 31. 
května předloží Evropskému parlamentu, 
Radě a Účetnímu dvoru výroční zprávu 
o řízení záručního fondu v předchozím 
kalendářním roce. Tato výroční zpráva 
obsahuje informace o finanční situaci 
záručního fondu na konci předchozího 
kalendářního roku, o finančních tocích 
během předchozího kalendářního roku, 
jakož i o významných transakcích 
a obsahuje rovněž veškeré příslušné 
informace týkající se finančních účtů. 
Zpráva také zahrnuje informace 
o finančním řízení, výsledcích a riziku 

Kromě toho Komise každoročně do 31. 
května předloží Evropskému parlamentu, 
Radě a Účetnímu dvoru výroční zprávu 
o řízení záručního fondu v předchozím 
kalendářním roce a posouzení 
adekvátnosti cílové částky ve výši 9 % 
a prahové hodnoty ve výši 10 % uvedené 
v odstavci 3, jakož i řízení aktiv záručního 
fondu ze strany Komise. Tato výroční 
zpráva obsahuje informace o finanční 
situaci a fungování záručního fondu na 
konci předchozího kalendářního roku, 
o finančních tocích během předchozího 
kalendářního roku, jakož i o významných 
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záručního fondu ke konci předchozího 
kalendářního roku.“

transakcích a obsahuje rovněž veškeré 
příslušné informace týkající se finančních 
účtů, jako jsou podrobné informace 
o nesplacené jistině zaručených půjček 
nebo aktiv záručního fondu v nepříznivém 
tržním prostředí, a také závěry 
a ponaučení. Zpráva také zahrnuje 
informace o finančním řízení, výsledcích 
a riziku záručního fondu ke konci 
předchozího kalendářního roku.“


