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POPRAWKI 001-006 
Poprawki złożyła Komisja Budżetowa

Sprawozdanie
Eider Gardiazabal Rubial A8-0132/2017
Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Środki Funduszu Gwarancyjnego 
pochodzą z jednej rocznej wpłaty z 
budżetu ogólnego Unii, z odsetek z 
zainwestowanych środków Funduszu 
Gwarancyjnego oraz z kwot odzyskanych 
od zalegających ze spłatą dłużników.

(2) Środki Funduszu Gwarancyjnego 
pochodzą z jednej rocznej wpłaty z 
budżetu ogólnego Unii, z odsetek z 
zainwestowanych środków Funduszu 
Gwarancyjnego oraz z kwot odzyskanych 
od zalegających ze spłatą dłużników. 
Roczna wpłata nie powinna wiązać się ze 
szkodą dla istniejących działań w ramach 
działu 4.

Poprawka2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Nadwyżka środków Funduszu 
Gwarancyjnego przekraczająca 10 % 
łącznej kwoty wymagalnych zobowiązań 
kapitałowych powinna być wpłacana z 

(4) Nadwyżka środków Funduszu 
Gwarancyjnego przekraczająca 10 % 
łącznej kwoty wymagalnych zobowiązań 
kapitałowych powinna być wpłacana z 
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powrotem do budżetu ogólnego Unii, aby 
lepiej chronić budżet przed ewentualnym 
dodatkowym ryzykiem niewykonania 
zobowiązań, jakie wiąże się z działaniami 
EBI w zakresie finansowania dotyczącymi 
pierwotnych przyczyn migracji.

powrotem do budżetu ogólnego Unii, aby 
lepiej chronić budżet przed ewentualnym 
dodatkowym ryzykiem niewykonania 
zobowiązań, jakie wiąże się z działaniami 
EBI w zakresie finansowania, które mają 
na celu wyeliminowanie presji 
migracyjnej wynikającej z ubóstwa, 
nierówności, wzrostu demograficznego, 
braku zatrudnienia i perspektyw 
gospodarczych, zmiany klimatu oraz 
długofalowych konsekwencji 
przymusowych wysiedleń.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zarządzanie finansami Funduszu 
Gwarancyjnego należy przenieść z EBI do 
Komisji, która posiada utrwaloną praktykę 
zarządzania podobnymi inwestycjami. 
Przejęcie zarządzania aktywami Funduszu 
Gwarancyjnego, powinno umożliwić 
Komisji usprawnienie i skonsolidowanie 
swojej działalności w zakresie zarządzania 
aktywami, w oparciu o istniejące struktury 
i dotychczasowe osiągnięcia.

(5) Zarządzanie finansami Funduszu 
Gwarancyjnego należy przenieść z EBI do 
Komisji, która posiada utrwaloną praktykę 
zarządzania podobnymi inwestycjami, i 
należy prowadzić je z zachowaniem 
najwyższych standardów przejrzystości i 
rozliczalności demokratycznej. Przejęcie 
zarządzania aktywami Funduszu 
Gwarancyjnego powinno umożliwić 
Komisji dalsze usprawnienie i 
skonsolidowanie swojej działalności w 
zakresie zarządzania aktywami, w oparciu 
o istniejące struktury i z myślą o dalszej 
poprawie dotychczasowych osiągnięć. 
Przekazanie zarządzania powinno 
prowadzić do oszczędności kosztów dla 
budżetu ogólnego Unii oraz umożliwić 
Komisji przekazywanie Parlamentowi 
Europejskiemu lepszej jakości i 
dokładniejszych informacji o zarządzaniu 
Funduszem Gwarancyjnym i o jego 
sytuacji.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia zarządzanie finansami 
Funduszu. Komisja zarządza środkami 
Funduszu Gwarancyjnego i inwestuje je 
zgodnie z zasadą należytego zarządzania 
finansami oraz z zachowaniem właściwych 
reguł ostrożnościowych.”

Komisja zapewnia zarządzanie finansami 
Funduszu zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem oraz z wewnętrznymi 
zasadami i procedurami Funduszu. 
Ponadto Komisja zarządza środkami 
Funduszu Gwarancyjnego i inwestuje je 
zgodnie z zasadą należytego zarządzania 
finansami oraz z zachowaniem właściwych 
reguł ostrożnościowych, a także 
uwzględnia zasady, jakimi Unia kieruje 
się w działaniach zewnętrznych. Komisja 
wyjaśnia Parlamentowi Europejskiemu, w 
jaki sposób zarządzanie Funduszem 
wpisuje się w jej szerszą strategię rozwoju.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 marca każdego roku Komisja 
przesyła Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie oraz Trybunałowi 
Obrachunkowemu w związku ze 
sprawozdaniem finansowym Komisji 
wymagane informacje na temat sytuacji 
Funduszu Gwarancyjnego.

Do dnia 31 marca każdego roku Komisja 
przesyła Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie oraz Trybunałowi 
Obrachunkowemu w związku ze 
sprawozdaniem finansowym Komisji 
wszystkie wymagane informacje na temat 
sytuacji Funduszu Gwarancyjnego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009
Artykuł 8 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto, do dnia 31 maja każdego roku, 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi 
Obrachunkowemu sprawozdanie roczne 
dotyczące zarządzania Funduszem 
Gwarancyjnym w poprzednim roku 
kalendarzowym. Sprawozdanie roczne 
obejmuje prezentację sytuacji finansowej 
Funduszu Gwarancyjnego na koniec 
poprzedniego roku kalendarzowego, 
przepływy finansowe w poprzednim roku 
kalendarzowym, a także znaczące 
transakcje i wszelkie stosowne informacje 
na temat rachunków finansowych. 
Sprawozdanie to zawiera także informacje 
na temat zarządzania finansowego, 
wyników Funduszu oraz ryzyka Funduszu 
Gwarancyjnego na koniec poprzedniego 
roku kalendarzowego.”.

Ponadto do dnia 31 maja każdego roku 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi 
Obrachunkowemu sprawozdanie roczne 
dotyczące zarządzania Funduszem 
Gwarancyjnym w poprzednim roku 
kalendarzowym oraz ocenę adekwatności 
kwoty docelowej wynoszącej 9 % i progu 
wynoszącego 10 %, o których mowa w art. 
3, a także zarządzania aktywami 
Funduszu Gwarancyjnego przez Komisję. 
Sprawozdanie roczne obejmuje prezentację 
sytuacji finansowej i funkcjonowania 
Funduszu Gwarancyjnego na koniec 
poprzedniego roku kalendarzowego, 
przepływy finansowe w poprzednim roku 
kalendarzowym, a także znaczące 
transakcje i wszelkie stosowne informacje 
na temat rachunków finansowych, takie 
jak szczegółowe informacje na temat 
wymagalnego kapitału pożyczek 
gwarantowanych czy aktywów Funduszu 
Gwarancyjnego w trudnym otoczeniu 
rynkowym, a także konkluzje i 
wyciągnięte wnioski. Sprawozdanie to 
zawiera także informacje na temat 
zarządzania finansowego, wyników 
Funduszu oraz ryzyka Funduszu 
Gwarancyjnego na koniec poprzedniego 
roku kalendarzowego.


