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GROZĪJUMI 001-006 
iesniegusi Budžeta komiteja

Ziņojums
Eider Gardiazabal Rubial A8-0132/2017
Garantiju fonds ārējai darbībai

Regulas priekšlikums (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Garantiju fondu finansē ar vienu 
gada maksājumu no Savienības vispārējā 
budžeta, procentiem no Garantiju fonda 
investētajiem līdzekļiem un ar summām, 
kas atgūtas no saistības nepildošajiem 
parādniekiem.

(2) Garantiju fondu finansē ar vienu 
gada maksājumu no Savienības vispārējā 
budžeta, procentiem no Garantiju fonda 
investētajiem līdzekļiem un ar summām, 
kas atgūtas no saistības nepildošajiem 
parādniekiem. Šādam gada maksājumam 
nevajadzētu nelabvēlīgi ietekmēt 
finansējumu jau esošajām darbībām 
4. izdevumu kategorijā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Garantiju fonda summa, kuras 
pārpalikums pārsniedz 10 % no 

(4) Garantiju fonda pārpalikums, tā 
summai pārsniedzot 10 % no Savienības 
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Savienības kopējā neatmaksātā kapitāla 
saistībām, būtu jāatmaksā Savienības 
vispārējā budžetā, lai labāk aizsargātu 
budžetu pret tādu EIB finansēšanas 
darījumu iespējamu papildu saistību 
nepildīšanas risku, ar ko tiek risināti 
migrācijas pamatcēloņi.

kopējā neatmaksātā kapitāla saistībām, 
būtu jāatmaksā Savienības vispārējā 
budžetā, lai labāk aizsargātu budžetu pret 
tādu EIB finansēšanas darījumu iespējamu 
papildu saistību nepildīšanas risku, ar 
kuriem tiek risināts nabadzības, 
nevienlīdzības, demogrāfiskā pieauguma, 
nodarbinātības un ekonomisko iespēju 
trūkuma, klimata pārmaiņu un piespiedu 
pārvietošanas ilgtermiņa seku izraisītas 
migrācijas spiediens.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Garantiju fonda finanšu pārvaldība 
būtu jāpārceļ no EIB uz Komisiju, kurai ir 
iedibināta prakse līdzīgu ieguldījumu 
pārvaldībā. Pārņemot Garantiju fonda 
aktīvu pārvaldību, Komisijai vajadzētu būt 
iespējai racionalizēt un konsolidēt tās 
aktīvu pārvaldības darbības, izmantojot 
esošās struktūras un labus rezultātus.

(5) Garantiju fonda finanšu pārvaldība 
būtu jāpārceļ no EIB uz Komisiju, kurai ir 
iedibināta prakse līdzīgu ieguldījumu 
pārvaldībā, un tā būtu jāveic, ievērojot 
augstākos pārredzamības un 
demokrātiskās pārskatatbildības 
standartus. Pārņemot Garantiju fonda 
aktīvu pārvaldību, Komisijai vajadzētu būt 
iespējai vēl vairāk racionalizēt un 
konsolidēt tās aktīvu pārvaldības darbības, 
izmantojot esošās struktūras un turpinot 
nostiprināt gūtos rezultātus. Pārvaldības 
pārcelšanai būtu jānodrošina izmaksu 
ietaupījums Savienības vispārējā budžetā 
un iespēja Komisijai sniegt Eiropas 
Parlamentam labāku un precīzāku 
informāciju par Garantiju fonda 
pārvaldību un stāvokli.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009
7. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas nodrošina fonda finanšu 
pārvaldību. Komisija Garantiju fonda 
līdzekļus pārvalda un iegulda saskaņā ar 
pareizas finanšu pārvaldības principu, un 
ievēro atbilstīgus prudenciālos noteikumus.

Komisija nodrošina fonda finanšu 
pārvaldību saskaņā ar šo regulu un fonda 
iekšējiem noteikumiem un procedūrām. 
Turklāt Komisija Garantiju fonda līdzekļus 
pārvalda un iegulda saskaņā ar pareizas 
finanšu pārvaldības principu, un ievēro 
atbilstīgus prudenciālos noteikumus, ņemot 
vērā Savienības ārējās darbības 
pamatprincipus. Komisija paskaidro 
Eiropas Parlamentam, kā fonda 
pārvaldība iekļaujas tās plašākā attīstības 
stratēģijā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija katru gadu līdz 31. martam 
saistībā ar tās finanšu pārskatiem iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Revīzijas palātai vajadzīgo informāciju par 
Garantiju fonda stāvokli.

Komisija katru gadu līdz 31. martam 
saistībā ar tās finanšu pārskatiem iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Revīzijas palātai visu prasīto informāciju 
par Garantiju fonda stāvokli.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt tā katru gadu līdz 31. maijam 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Revīzijas palātai gada pārskatu par 
Garantiju fonda pārvaldību iepriekšējā 
kalendārajā gadā. Gada pārskatā ietver 
informāciju par Garantiju fonda finanšu 
stāvokli iepriekšējā kalendārā gada beigās, 
par finanšu plūsmām iepriekšējā 

Turklāt tā katru gadu līdz 31. maijam 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Revīzijas palātai gada pārskatu par 
Garantiju fonda pārvaldību iepriekšējā 
kalendārajā gadā un novērtējumu par 
3. pantā minētā 9 % apmērā noteiktā 
paredzētā apjoma un 10 % apmērā 
noteiktās robežvērtības piemērotību un 
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kalendārajā gadā, kā arī par būtiskiem 
darījumiem un jebkādu būtisku informāciju 
par finanšu kontiem. Pārskatā ietver arī 
informāciju par finanšu pārvaldību, 
rezultātiem un Garantiju fonda risku 
iepriekšējā kalendārā gada beigās.”

par Komisijas īstenoto Garantiju fonda 
aktīvu pārvaldību. Gada pārskatā ietver 
informāciju par Garantiju fonda finanšu 
stāvokli un darbību iepriekšējā kalendārā 
gada beigās, par finanšu plūsmām 
iepriekšējā kalendārajā gadā, kā arī par 
būtiskiem darījumiem un jebkādu būtisku 
informāciju par finanšu kontiem, 
piemēram, detalizētu informāciju par 
garantēto aizdevumu neatmaksāto 
kapitālu vai Garantiju fonda aktīviem 
sarežģītos tirgus apstākļos, kā arī 
secinājumiem un gūto pieredzi. Pārskatā 
ietver arī informāciju par finanšu 
pārvaldību, rezultātiem un Garantiju fonda 
risku iepriekšējā kalendārā gada beigās.”


