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MÓDOSÍTÁSOK 001-006 
előterjesztette: Költségvetési Bizottság

Jelentés
Eider Gardiazabal Rubial A8-0132/2017
A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap

Rendeleti javaslat (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A garanciaalap forrásai a 
következők: évi egyszeri, az Unió általános 
költségvetéséből származó befizetések, a 
garanciaalap befektetett forrásaiból 
származó kamatjövedelem és a nem 
teljesítő adósoktól behajtott összegek.

(2) A garanciaalap forrásai a 
következők: évi egyszeri, az Unió általános 
költségvetéséből származó befizetések, a 
garanciaalap befektetett forrásaiból 
származó kamatjövedelem és a nem 
teljesítő adósoktól behajtott összegek. Az 
éves kifizetés nem történhet a IV. fejezet 
alá tartozó meglévő tevékenységek kárára.

Módosítás2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A garanciaalapnak az összes fennálló 
uniós tőkekötelezettség 10 %-át meghaladó 
többletösszegét vissza kell fizetni az Unió 
költségvetése részére annak érdekében, 
hogy a költségvetés nagyobb védelmet 

(4) A garanciaalapnak az összes fennálló 
uniós tőkekötelezettség 10 %-át meghaladó 
többletösszegét vissza kell fizetni az Unió 
költségvetése részére annak érdekében, 
hogy a költségvetés nagyobb védelmet 
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élvezzen az EBB-nek a migráció kiváltó 
okait kezelő finanszírozási műveleteiből 
eredő további potenciális nemteljesítési 
kockázattal szemben.

élvezzen az EBB-nek a szegénységből, 
egyenlőtlenségből, demográfiai 
növekedésből, a foglalkoztatás és a 
gazdasági lehetőségek hiányából és az 
éghajlatváltozásból eredő migrációs 
nyomást, valamint a kényszerű 
lakóhelyelhagyás hosszú távú 
következményeit kezelő finanszírozási 
műveleteiből származó további potenciális 
nemteljesítési kockázattal szemben.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A garanciaalap pénzügyi irányítását 
az EBB-től a Bizottságnak kell átvennie, 
amely bejáratott gyakorlattal rendelkezik 
hasonló befektetések kezelése terén. A 
garanciaalap eszközkezelésének átvételével 
a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, 
hogy a meglévő struktúrákra és a bevált 
eredményekre támaszkodva racionalizálja 
és megszilárdítsa eszközkezelési 
tevékenységeit.

(5) A garanciaalap pénzügyi irányítását 
az EBB-től a Bizottságnak kell átvennie, 
amely bejáratott gyakorlattal rendelkezik 
hasonló befektetések kezelése terén, és ezt 
az átláthatóság és a demokratikus 
elszámoltathatóság legmagasabb 
normáinak megfelelően kell lebonyolítani. 
A garanciaalap eszközkezelésének 
átvételével a Bizottságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy a meglévő struktúrákra és 
a bevált eredményekre támaszkodva 
tovább racionalizálja és tovább erősítse 
eszközkezelési tevékenységeit. Az 
irányítás átvétele révén az uniós 
költségvetésben költségmegtakarításokat 
kell elérni, és lehetővé kell tenni, hogy a 
Bizottság jobb minőségű és pontosabb 
információkat bocsásson az Európai 
Parlament rendelkezésére a garanciaalap 
igazgatásáról és aktuális helyzetéről.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
480/2009/EK, Euratom rendelet
7 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság biztosítja az alap pénzügyi 
irányítását. A Bizottság kezeli és a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvével összhangban fekteti be a 
garanciaalap forrásait, valamint betartja az 
abból következő megfelelő prudenciális 
szabályokat.”

A Bizottság e rendelettel és az alap belső 
szabályaival és eljárásaival összhangban 
biztosítja az alap pénzügyi irányítását. 
Ezenfelül a Bizottság kezeli és a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás elvével 
összhangban fekteti be a garanciaalap 
forrásait, valamint betartja az abból 
következő megfelelő prudenciális 
szabályokat, figyelembe véve az Unió 
külső fellépéseit vezérlő alapelveket. A 
Bizottság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet arról, hogy az alap irányítása 
hogyan épül be az alap tágabb fejlesztési 
stratégiájába.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
480/2009/EK, Euratom rendelet
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a bizottsági pénzügyi 
kimutatások keretében minden év március 
31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Számvevőszéknek a 
garanciaalap helyzetére vonatkozóan előírt 
információkat.

A Bizottság a bizottsági pénzügyi 
kimutatások keretében minden év március 
31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Számvevőszéknek a 
garanciaalap helyzetére vonatkozó 
valamennyi szükséges információt.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
480/2009/EK, Euratom rendelet
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen túlmenően a Bizottság minden év 
május 31-ig az előző naptári évre 
vonatkozó éves jelentést küld az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Számvevőszéknek a garanciaalap 

Ezenfelül minden év május 31-ig éves 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Számvevőszéknek a 
garanciaalap előző naptári évi kezeléséről, 
valamint értékelést a 3. cikkben említett, 
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irányításáról. Az éves jelentés tartalmazza 
a garanciaalap előző naptári év végi 
pénzügyi helyzetének, az előző naptári év 
során végbement pénzügyi mozgásoknak, 
valamint a jelentős ügyleteknek és a 
pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos 
releváns információknak a bemutatását. A 
jelentés információkat tartalmaz továbbá a 
garanciaalap előző naptári év végi 
pénzgazdálkodásáról, teljesítményéről és 
kockázatáról.”

9%-os előirányzott összeg és a 10%-os 
küszöbérték megfelelőségéről, illetve a 
garanciaalap eszközeinek a Bizottság által 
végzett kezeléséről. Az éves jelentés 
tartalmazza a garanciaalap előző naptári év 
végi pénzügyi helyzetének és 
működésének, az előző naptári év során 
végbement pénzügyi mozgásoknak, 
valamint a jelentős ügyleteknek és a 
pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos 
releváns információknak – többek között a 
garantált hitelek fennálló tőketartozásával 
kapcsolatos részletes információknak, 
illetve a garanciaalap kedvezőtlen piaci 
környezetben lévő eszközeinek – a 
bemutatását, valamint a következtetéseket 
és a tanulságokat. A jelentés 
információkat tartalmaz továbbá a 
garanciaalap előző naptári év végi 
pénzgazdálkodásáról, teljesítményéről és 
kockázatáról.”


