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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-006 
predložené Výbor pre rozpočet

Správa
Eider Gardiazabal Rubial A8-0132/2017
Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

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

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) garančný fond sa financuje jednou 
ročnou platbou zo všeobecného rozpočtu 
Únie, úrokmi z investovaných zdrojov 
garančného fondu a zo súm vymožených 
od dlžníkov v omeškaní.

(2) garančný fond sa financuje jednou 
ročnou platbou zo všeobecného rozpočtu 
Únie, úrokmi z investovaných zdrojov 
garančného fondu a zo súm vymožených 
od dlžníkov v omeškaní. Ročná platba by 
nemala byť na úkor existujúcich činností 
v rámci okruhu 4.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Prebytky garančného fondu, ktoré 
presahujú 10 % celkových splatných 
kapitálových záväzkov Únie, by sa mali 
vložiť//poukázať späť do všeobecného 
rozpočtu Únie v záujme lepšej ochrany 
rozpočtu pred možným dodatočným 

(4) Prebytky garančného fondu, ktoré 
presahujú 10 % celkových splatných 
kapitálových záväzkov Únie, by sa mali 
poukázať späť do všeobecného rozpočtu 
Únie v záujme lepšej ochrany rozpočtu 
pred možným dodatočným rizikom 
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rizikom zlyhania finančných operácií EIB 
na odstránenie hlavných príčin migrácie.

zlyhania finančných operácií EIB 
zameraných na riešenie migračných 
tlakov v dôsledku chudoby, nerovnosti, 
demografického rastu, nedostatku 
pracovných miest a ekonomických 
príležitostí, zmeny klímy a dlhodobých 
následkov núteného vysídlenia.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Finančná správa garančného fondu 
by sa mala presunúť z EIB na Komisiu, 
ktorá pri správe podobných investícií 
využíva zaužívané postupy. Prevzatie 
správy aktív garančného fondu by malo 
Komisii na základe existujúcich štruktúr a 
pozitívnych dosiahnutých výsledkov 
umožniť zjednodušiť a konsolidovať 
činnosti v oblasti správy aktív.

(5) Finančná správa garančného fondu 
by sa mala presunúť z EIB na Komisiu, 
ktorá pri správe podobných investícií 
využíva zaužívané postupy, a mala by sa 
vykonávať v súlade s najvyššími normami 
transparentnosti a demokratickej 
zodpovednosti. Prevzatie správy aktív 
garančného fondu by malo Komisii na 
základe existujúcich štruktúr a ďalšieho 
zlepšovania dosiahnutých výsledkov 
umožniť ďalšie zjednodušenie a 
konsolidáciu činností v oblasti správy 
aktív. Presun správy by mal viesť k 
úsporám nákladov v rámci rozpočtu Únie 
a k lepším a presnejším informáciám o 
správe a situácii garančného fondu, ktoré 
Komisia poskytuje Európskemu 
parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zabezpečuje finančnú správu 
fondu. Komisia spravuje a investuje zdroje 
garančného fondu v súlade so zásadou 
riadneho finančného hospodárenia, pričom 

Komisia zabezpečuje finančnú správu 
fondu v súlade s týmto nariadením a 
vnútornými pravidlami a postupmi fondu. 
Komisia okrem toho spravuje a investuje 
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dodržiava primerané prudenciálne 
pravidlá.“

zdroje garančného fondu v súlade so 
zásadou riadneho finančného 
hospodárenia, pričom dodržiava primerané 
prudenciálne pravidlá a zohľadňuje 
zásady, ktorými sa riadi vonkajšia činnosť 
Únie. Komisia Európskemu parlamentu 
vysvetlí, akým spôsobom je správa fondu 
zakotvená v jej širšej rozvojovej stratégii.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. marca každého roka 
predkladá Európskemu parlamentu, Rade a 
Dvoru audítorov v rámci finančných 
výkazov Komisie požadované informácie o 
stave garančného fondu.

Komisia do 31. marca každého roka 
predkladá Európskemu parlamentu, Rade a 
Dvoru audítorov v rámci finančných 
výkazov Komisie všetky požadované 
informácie o stave garančného fondu.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho každý rok do 31. mája 
predkladá Európskemu parlamentu, Rade a 
Dvoru audítorov výročnú správu o správe 
garančného fondu v predchádzajúcom 
kalendárnom roku. Výročná správa 
obsahuje prezentáciu finančnej situácie 
garančného fondu ku koncu 
predchádzajúceho kalendárneho roka, 
finančných tokov v priebehu 
predchádzajúceho kalendárneho roka, ako 
aj významných transakcií a všetky 
relevantné informácie o finančných účtoch. 
Správa obsahuje aj informácie o finančnej 
správe, výkonnosti a rizikách garančného 
fondu ku koncu predchádzajúceho 

Okrem toho Komisia každoročne do 31. 
mája predloží Európskemu parlamentu, 
Rade a Dvoru audítorov výročnú správu o 
spravovaní záručného fondu v 
predchádzajúcom kalendárnom roku a 
posúdenie primeranosti cieľovej sumy vo 
výške 9 % a prahovej hodnoty vo výške 
10 %, ako sa uvádza v odseku 3, a správy 
aktív garančného fondu Komisiou. 
Výročná správa obsahuje prezentáciu 
finančnej situácie a fungovania 
garančného fondu ku koncu 
predchádzajúceho kalendárneho roka, 
finančných tokov v priebehu 
predchádzajúceho kalendárneho roka, ako 



PE614.373/ 4

SK

kalendárneho roka. aj významných transakcií a všetky 
relevantné informácie o finančných účtoch, 
ako sú podrobné informácie o 
nesplatených kapitálových záväzkoch zo 
zaručených úverov alebo o aktívach 
garančného fondu v zložitom trhovom 
prostredí, ako aj závery a získané 
skúsenosti. Správa obsahuje aj informácie 
o finančnej správe, výkonnosti a rizikách 
garančného fondu ku koncu 
predchádzajúceho kalendárneho roka.


