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Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

– 

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO* 

do wniosku Komisji 

--------------------------------------------------------- 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/... 

z dnia ... 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 

ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 209 

i 212, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

                                                 
* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol 

▌sygnalizuje skreślenia. 
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stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1, 

                                                 
1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … [(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku 

Urzędowym)] oraz decyzja Rady z dnia … . 
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a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (zwany dalej „Funduszem”) jest 

regulowany rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 480/20091. 

(2) Środki Funduszu pochodzą z jednej rocznej wpłaty z budżetu ogólnego Unii, 

z odsetek od zainwestowanych środków Funduszu oraz z kwot odzyskanych od 

zalegających ze spłatą dłużników. 

(3) Przychody z premii z tytułu ryzyka uzyskane w związku z działaniami Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego (EBI) z zakresu finansowania, które korzystają z gwarancji 

budżetowej Unii powinny być wpłacane do Funduszu. 

(4) W przypadkach gdy kwota środków Funduszu przekracza 10 % łącznej kwoty 

wymagalnych zobowiązań kapitałowych Unii, nadwyżka powinna być zwracana 

do budżetu ogólnego Unii, aby lepiej chronić budżet ogólny Unii przed potencjalnym 

dodatkowym ryzykiem niewykonania zobowiązań, jakie wiąże się z działaniami EBI 

w zakresie finansowania dotyczącymi długoterminowej odporności gospodarczej 

uchodźców, migrantów, społeczności przyjmujących i tranzytowych oraz 

społeczności pochodzenia jako strategicznej odpowiedzi na potrzebę zaradzenia 

pierwotnym przyczynom migracji. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

                                                 
1 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające 

Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 10). 
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Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 480/2009 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 dodaje się następujące tiret: 

„— przychodów z premii z tytułu ryzyka uzyskanych w związku z działaniami EBI 

w zakresie finansowania, w odniesieniu do których Unia udzieliła gwarancji za 

wynagrodzeniem.”; 

2) w art. 3 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli kwota Funduszu przekroczy 10 % łącznej kwoty wymagalnych zobowiązań 

kapitałowych Unii, nadwyżka jest zwracana do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. 

Nadwyżka ta zostaje wpłacona w ramach jednej transakcji i ujęta w specjalnej 

pozycji w zestawieniu dochodów w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok n+1 

na podstawie istniejącej na koniec roku n–1 różnicy pomiędzy 10 % łącznej kwoty 

wymagalnych zobowiązań kapitałowych Unii a wartością aktywów netto Funduszu, 

obliczoną na początek roku n.”; 

3) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 7 

Komisja powierza EBI zarządzanie finansami Funduszu. 
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Do dnia 30 czerwca 2019 r. Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie niezależną zewnętrzną ocenę zalet i wad powierzenia Komisji, EBI – lub 

obu tym instytucjom łącznie – zarządzania finansowego aktywami Funduszu 

Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych i aktywami Europejskiego Funduszu na 

rzecz Zrównoważonego Rozwoju, z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów 

technicznych i instytucjonalnych stosowanych do porównywania usług zarządzania 

aktywami, łącznie z infrastrukturą techniczną, porównaniem kosztów 

świadczonych usług, strukturą instytucjonalną, sprawozdawczością, wynikami, 

rozliczalnością i wiedzą fachową poszczególnych instytucji oraz pozostałymi 

uprawnieniami do zarządzania aktywami w odniesieniu do budżetu ogólnego Unii 

Europejskiej. W stosownych przypadkach ocenie towarzyszy wniosek 

ustawodawczy.”; 
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4) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 8 

Do dnia 31 maja każdego roku, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu sprawozdanie roczne dotyczące 

zarządzania Funduszem w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie roczne 

obejmuje prezentację sytuacji finansowej i informacje na temat funkcjonowania 

Funduszu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, przepływy finansowe, 

a także znaczące transakcje i wszelkie stosowne informacje na temat rachunków 

finansowych, takie jak szczegółowe informacje na temat wymagalnego kapitału 

pożyczek gwarantowanych lub aktywów Funduszu w poprzednim roku 

kalendarzowym, a także konkluzje i wyciągnięte wnioski. Sprawozdanie to zawiera 

także informacje na temat zarządzania finansami, wyników Funduszu oraz ryzyka 

Funduszu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. Począwszy od 2019 r., 

a następnie co trzy lata zawiera ono również ocenę adekwatności kwoty docelowej 

w wysokości 9 % oraz progu wynoszącego 10 % dla Funduszu, o których mowa 

w art. 3, odpowiednio w akapitach drugim i trzecim.”. 
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Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. 

Sporządzono w  

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 

 

 

Or. en 

 


