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Jamstveni sklad za zunanje ukrepe

Predlog uredbe (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

_____________________________________________________________

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Jamstveni sklad se financira z enim 
letnim plačilom iz splošnega proračuna 
Unije, obrestmi na investirana sredstva 
Jamstvenega sklada in zneski, izterjanimi 
od dolžnikov, ki niso izpolnili obveznosti 
odplačila.

(2) Jamstveni sklad se financira z enim 
letnim plačilom iz splošnega proračuna 
Unije, obrestmi na investirana sredstva 
Jamstvenega sklada in zneski, izterjanimi 
od dolžnikov, ki niso izpolnili obveznosti 
odplačila. Letno plačilo ne sme biti v 
škodo obstoječim dejavnostim v 
razdelku 4.

Predlog spremembe2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Znesek Jamstvenega sklada, ki 
presega 10 % skupnih neplačanih 
obveznosti Unije do virov sredstev, bi bilo 
treba vrniti v splošni proračun Unije zaradi 
boljše zaščite proračuna Unije pred 

(4) Znesek Jamstvenega sklada, ki 
presega 10 % skupnih neplačanih 
obveznosti Unije do virov sredstev, bi bilo 
treba vrniti v splošni proračun Unije zaradi 
boljše zaščite proračuna Unije pred 
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morebitnim dodatnim tveganjem 
neizpolnjevanja obveznosti odplačila pri 
financiranjih EIB, namenjenih odpravljanju 
temeljnih vzrokov migracij.

morebitnim dodatnim tveganjem 
neizpolnjevanja obveznosti odplačila pri 
financiranjih EIB, namenjenih odpravljanju 
migracijskih pritiskov, ki so posledica 
revščine, neenakosti, demografske rasti, 
pomanjkanja delovnih mest in 
gospodarskih priložnosti in podnebnih 
sprememb, pa tudi dolgoročnih posledic 
prisilnega razseljevanja.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Finančno upravljanje Jamstvenega 
sklada bi bilo treba prenesti z EIB na 
Komisijo, ki ima ustaljeno prakso za 
upravljanje podobnih naložb. Prevzem 
upravljanja sredstev Jamstvenega sklada bi 
moral Komisiji omogočiti, da racionalizira 
in konsolidira svoje dejavnosti upravljanja 
sredstev, in sicer na podlagi obstoječih 
struktur in dosedanjih dobrih rezultatov.

(5) Finančno upravljanje Jamstvenega 
sklada bi bilo treba prenesti z EIB na 
Komisijo, ki ima ustaljeno prakso za 
upravljanje podobnih naložb, ter ga 
izvajati v skladu z najvišjimi standardi 
preglednosti in demokratične 
odgovornosti. Prevzem upravljanja 
sredstev Jamstvenega sklada bi moral 
Komisiji omogočiti, da še bolj racionalizira 
in konsolidira svoje dejavnosti upravljanja 
sredstev, in sicer na podlagi obstoječih 
struktur in nadaljnjega izboljševanja 
rezultatov. Prenos upravljanja naj bi 
ustvaril prihranke za proračun Unije ter 
Komisiji omogočil, da Evropskemu 
parlamentu posreduje boljše in 
natančnejše podatke o upravljanju in 
stanju Jamstvenega sklada.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (ES, Euratom) št. 480/2009
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zagotovi finančno poslovodenje 
Sklada. Komisija sredstva Jamstvenega 

Komisija zagotovi finančno poslovodenje 
Sklada v skladu s to uredbo ter notranjimi 
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sklada upravlja in vlaga v skladu z načelom 
dobrega finančnega poslovodenja in 
upošteva ustrezna bonitetna pravila.;

pravili in postopki Sklada. Poleg tega 
Komisija sredstva Jamstvenega sklada 
upravlja in vlaga v skladu z načelom 
dobrega finančnega poslovodenja in 
upošteva ustrezna bonitetna pravila, pri 
čemer sledi načelom, ki vodijo zunanje 
delovanje Unije. Komisija Evropskemu 
parlamentu pojasni, kako je upravljanje 
Sklada sestavni del njene širše razvojne 
strategije.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES, Euratom) št. 480/2009
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija vsako leto do 31. marca v okviru 
svojih računovodskih izkazov predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Računskemu sodišču potrebne informacije 
o stanju Jamstvenega sklada.

Komisija vsako leto do 31. marca v okviru 
svojih računovodskih izkazov predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Računskemu sodišču vse potrebne 
informacije o stanju Jamstvenega sklada.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES, Euratom) št. 480/2009
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg vsako leto do 31. maja predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Računskemu sodišču letno poročilo o 
upravljanju Jamstvenega sklada v 
preteklem koledarskem letu. Letno 
poročilo vsebuje predstavitev finančnega 
stanja Jamstvenega sklada na koncu 
preteklega koledarskega leta, finančnih 
tokov v preteklem koledarskem letu, pa 
tudi pomembne transakcije in vse 
relevantne informacije o finančnih računih. 
Vsebuje tudi informacije o finančnem 
poslovodenju, uspešnosti in tveganju 

Poleg tega jim vsako leto do 31. maja 
predloži poročilo o upravljanju 
Jamstvenega sklada v preteklem 
koledarskem letu in oceno o ustreznosti 9-
odstotnega ciljnega zneska, 10-odstotnega 
praga iz člena 3 in o tem, kako Komisija 
upravlja premoženje Jamstvenega sklada. 
Letno poročilo vsebuje predstavitev 
finančnega stanja in delovanja 
Jamstvenega sklada na koncu preteklega 
koledarskega leta, finančnih tokov v 
preteklem koledarskem letu, pa tudi 
pomembne transakcije in vse relevantne 
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Jamstvenega sklada na koncu preteklega 
koledarskega leta.“

informacije o finančnih računih, kot so 
podrobne informacije o preostali glavnici 
posojil, za katera so bila dana jamstva, ali 
premoženje Jamstvenega sklada v 
težavnejših tržnih okoljih, pa tudi 
spoznanja in izkušnje. Vsebuje tudi 
informacije o finančnem poslovodenju, 
uspešnosti in tveganju Jamstvenega sklada 
na koncu preteklega koledarskega leta.“


