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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, 

Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy 

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

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2016)0582), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 209 a 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0374/2016), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro 

zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0132/2017), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Záruční fond je financován z jedné 

roční platby ze souhrnného rozpočtu Unie, 

z úroků z investic ze záručního fondu 

a částek získaných zpět od dlužníků, kteří 

jsou v prodlení se splácením. 

(2) Záruční fond je financován z jedné 

roční platby ze souhrnného rozpočtu Unie, 

z úroků z investic ze záručního fondu 

a částek získaných zpět od dlužníků, kteří 

jsou v prodlení se splácením. Roční platba 

by neměla být na úkor stávajících činností 

hrazených z okruhu 4. 

 

Pozměňovací návrh 2 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Přebytek prostředků záručního 

fondu, který přesáhne 10 % veškerých 

nesplacených kapitálových závazků, by 

měl být uhrazen zpět do souhrnného 

rozpočtu Unie v zájmu lepší ochrany 

rozpočtu proti případnému dodatečnému 

riziku vyplývajícímu ze selhání finančních 

operací EIB souvisejících s migrační krizí. 

(4) Přebytek prostředků záručního 

fondu, který přesáhne 10 % veškerých 

nesplacených kapitálových závazků, by 

měl být uhrazen zpět do souhrnného 

rozpočtu Unie v zájmu lepší ochrany 

rozpočtu proti případnému dodatečnému 

riziku vyplývajícímu ze selhání finančních 

operací EIB zaměřených na migrační tlaky 

pramenící z chudoby, nerovnosti, 

demografického růstu, nedostatku 

pracovních míst a ekonomických 

příležitostí, změny klimatu 

a dlouhodobých důsledků nuceného 

vysídlení. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Finanční řízení záručního fondu by 

mělo být převedeno z EIB na Komisi, která 

má zavedené postupy řízení podobných 

investic. Převzetí řízení aktiv záručního 

fondu by mělo Komisi umožnit zefektivnit 

a konsolidovat své činnosti v oblasti řízení 

aktiv; stavět při tom bude na stávajících 

strukturách a svých dobrých výsledcích. 

(5) Finanční řízení záručního fondu by 

mělo být převedeno z EIB na Komisi, která 

má zavedené postupy řízení podobných 

investic, a mělo by být prováděno podle 

nejpřísnějších mezinárodních norem 

transparentnosti a demokratické 

odpovědnosti. Převzetí řízení aktiv 

záručního fondu by mělo Komisi umožnit 

dále zefektivnit a konsolidovat své činnosti 

v oblasti řízení aktiv; stavět při tom bude 

na stávajících strukturách a dalším 

zlepšování svých výsledků. Převod řízení 

by měl vést k úsporám nákladů v rámci 

rozpočtu Unie a umožnit Komisi 

předkládat Evropskému parlamentu lepší 

a přesnější informace o řízení a situaci 

záručního fondu. 
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Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009 

Článek 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční řízení fondu zajišťuje Komise. 

Komise řídí a investuje zdroje ze záručního 

fondu v souladu se zásadou řádného 

finančního řízení a respektuje náležitá 

obezřetnostní pravidla.’’ 

Finanční řízení fondu zajišťuje Komise 

v souladu s tímto nařízením a s vnitřními 

pravidly a postupy fondu. Vedle toho 

Komise řídí a investuje zdroje ze záručního 

fondu v souladu se zásadou řádného 

finančního řízení a respektuje náležitá 

obezřetnostní pravidla, přičemž bere 

v potaz zásady, kterými se řídí vnější 

činnost Unie. Komise vysvětlí Evropskému 

parlamentu, jakým způsobem je řízení 

fondu začleněno do její širší rozvojové 

strategie. 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009 

Čl. 8 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise každoročně do 31. března předloží 

Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu 

dvoru v souvislosti se svými finančními 

výkazy požadované informace o situaci 

záručního fondu. 

Komise každoročně do 31. března předloží 

Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu 

dvoru v souvislosti se svými finančními 

výkazy všechny požadované informace 

o situaci záručního fondu. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Kromě toho Komise každoročně do 31. 

května předloží Evropskému parlamentu, 

Kromě toho Komise každoročně do 31. 

května předloží Evropskému parlamentu, 
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Radě a Účetnímu dvoru výroční zprávu 

o řízení záručního fondu v předchozím 

kalendářním roce. Tato výroční zpráva 

obsahuje informace o finanční situaci 

záručního fondu na konci předchozího 

kalendářního roku, o finančních tocích 

během předchozího kalendářního roku, 

jakož i o významných transakcích 

a obsahuje rovněž veškeré příslušné 

informace týkající se finančních účtů. 

Zpráva také zahrnuje informace 

o finančním řízení, výsledcích a riziku 

záručního fondu ke konci předchozího 

kalendářního roku.“ 

Radě a Účetnímu dvoru výroční zprávu 

o řízení záručního fondu v předchozím 

kalendářním roce a posouzení 

adekvátnosti cílové částky ve výši 9 % 

a prahové hodnoty ve výši 10 % uvedené 

v odstavci 3, jakož i řízení aktiv záručního 

fondu ze strany Komise. Tato výroční 

zpráva obsahuje informace o finanční 

situaci a fungování záručního fondu na 

konci předchozího kalendářního roku, 

o finančních tocích během předchozího 

kalendářního roku, jakož i o významných 

transakcích a obsahuje rovněž veškeré 

příslušné informace týkající se finančních 

účtů, jako jsou podrobné informace 

o nesplacené jistině zaručených půjček 

nebo aktiv záručního fondu v nepříznivém 

tržním prostředí, a také závěry 

a ponaučení. Zpráva také zahrnuje 

informace o finančním řízení, výsledcích 

a riziku záručního fondu ke konci 

předchozího kalendářního roku.“ 
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24.3.2017 

STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ 

pro Rozpočtový výbor 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) 

č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy 

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

Zpravodaj: Nirj Deva 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Záruční fond pro vnější vztahy chrání rozpočet EU před otřesy, které by jinak mohly nastat 

v případě nesplácení úvěrů, za něž se EU zaručila. Jeho cílem je pokrýt aktivaci záruk 

souhrnného rozpočtu pro třetí země s cílem vyhnout se případnému narušení plnění rozpočtu 

v případě nesplácení úvěrů. Komise zatím svěřila finanční řízení Záručního fondu pro vnější 

vztahy Evropské investiční bance, avšak finanční prostředky stále vlastní EU.  

 

Návrh Komise na převzetí řízení aktiv záručního fondu od EIB je součástí širšího plánu 

postupné internalizace řízení veškerých aktiv. S ohledem na skutečnost, že Komise již 

spravuje sedm miliard EUR, je toho názoru, že má již dostatečný počet zaměstnanců 

a odborných zkušeností na to, aby tento fond řídila. Ušetří se tak i za roční poplatky Evropské 

investiční bance za správu aktiv – v roce 2015 činil tento poplatek 861 000 EUR. Komise 

tvrdí, že převedením řízení aktiv do jejích rukou by se v průběhu celého období víceletého 

finančního rámce vytvořily úspory, díky kterým by bylo možné financovat investice ve výši 

66 milionů EUR. 

 

Ačkoli zpravodaj v zásadě souhlasí s návrhem Komise na převzetí řízení aktiv záručního 

fondu, zastává názor, že je naprosto zásadní, aby Evropský parlament a Účetní dvůr 

kontrolovaly záruční fond a převod řízení aktiv na Komisi. V tomto smyslu se zpravodaj 

domnívá, že externí posouzení dopadů a hodnocení ze strany Účetního dvora by mělo být 

provedeno dva roky po převodu řízení aktiv záručního fondu z EIB na Komisi. Pokud budou 

výsledky o mnoho slabší, řízení aktiv záručního fondu se převede zpět na EIB. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil 
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následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Přebytek prostředků záručního 

fondu, který přesáhne 10 % veškerých 

nesplacených kapitálových závazků, by 

měl být uhrazen zpět do souhrnného 

rozpočtu Unie v zájmu lepší ochrany 

rozpočtu proti případnému dodatečnému 

riziku vyplývajícímu ze selhání finančních 

operací EIB souvisejících s migrační krizí. 

(4) Přebytek prostředků záručního 

fondu, který přesáhne 10 % veškerých 

nesplacených kapitálových závazků, by 

měl být uhrazen zpět do souhrnného 

rozpočtu Unie v zájmu lepší ochrany 

rozpočtu proti případnému dodatečnému 

riziku vyplývajícímu ze selhání finančních 

operací EIB zaměřených na migrační tlaky 

pramenící z chudoby, nerovnosti, 

demografického růstu, nedostatku 

pracovních míst a ekonomických 

příležitostí, změny klimatu 

a dlouhodobých důsledků nuceného 

vysídlení. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Finanční řízení záručního fondu by 

mělo být převedeno z EIB na Komisi, která 

má zavedené postupy řízení podobných 

investic. Převzetí řízení aktiv záručního 

fondu by mělo Komisi umožnit zefektivnit 

a konsolidovat své činnosti v oblasti řízení 

aktiv; stavět při tom bude na stávajících 

strukturách a svých dobrých výsledcích. 

(5) Finanční řízení záručního fondu by 

mělo být převedeno z EIB na Komisi, která 

má zavedené postupy řízení podobných 

investic, a mělo by být prováděno 

v souladu s nejvyššími mezinárodními 

normami transparentnosti a demokratické 

odpovědnosti. Převzetí řízení aktiv 

záručního fondu by mělo Komisi umožnit 

dále zefektivnit a konsolidovat své činnosti 

v oblasti řízení aktiv; stavět při tom bude 

na stávajících strukturách a svých dobrých 

výsledcích. 
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JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ 
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19 + 
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22.3.2017 

STANOVISKO VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI 

pro Rozpočtový výbor 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) 

č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy 

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

Navrhovatel: Eduard Kukan 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Návrh Komise pozměňuje nařízení o zřízení Záručního fondu pro vnější vztahy v rámci revize 

mandátu Evropské investiční banky pro poskytování úvěrů třetím zemím a přináší některé 

technické úpravy.  

Navrhovatel s těmito úpravami souhlasí, avšak s výjimkou navrhovaného převodu správy 

záručního fondu na Komisi.  

Navrhovatel se domnívá, že pro probíhající období by měl záruční fond zůstat ve správě 

Evropské investiční banky. Je toho názoru, že začlenění záručního fondu do struktur Komise 

by muselo být řádně připraveno v širších souvislostech řízení finančních nástrojů EU v rámci 

příštího víceletého finančního rámce. 

Navrhovatel dosud neobdržel přesvědčivý důkaz o tom, že by přesunutí fondu do správy 

Komise přineslo významné výhody a nedocházelo by ke zbytečnému zdvojování činností 

mezi institucemi EU. Je toho názoru, že potenciální náklady a přínosy by měly být 

vyhodnoceny podrobněji předtím, než bude taková změna provedena. 

Proto se navrhovatel také domnívá, že širší diskuse o budoucí struktuře úvěrů třetím zemím 

by měla začít v dostatečném předstihu ve vztahu k příštímu finančnímu období, které začne 

rokem 2020. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby 

zohlednil následující pozměňovací návrhy: 
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Pozměňovací návrh 1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Záruční fond je financován z jedné 

roční platby ze souhrnného rozpočtu Unie, 

z úroků z investic ze záručního fondu 

a částek získaných zpět od dlužníků, kteří 

jsou v prodlení se splácením. 

(2) Záruční fond je financován z jedné 

roční platby ze souhrnného rozpočtu Unie, 

která nesmí být na úkor stávajících 

činností hrazených z okruhu IV, z úroků 

z investic ze záručního fondu a částek 

získaných zpět od dlužníků, kteří jsou 

v prodlení se splácením. 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Finanční řízení záručního fondu by 

mělo být převedeno z EIB na Komisi, která 

má zavedené postupy řízení podobných 

investic. Převzetí řízení aktiv záručního 

fondu by mělo Komisi umožnit zefektivnit 

a konsolidovat své činnosti v oblasti řízení 

aktiv; stavět při tom bude na stávajících 

strukturách a svých dobrých výsledcích. 

(5) Možnost převedení finančního 

řízení záručního fondu z EIB na Komisi by 

měla být vyhodnocena z hlediska 

souvisejících nákladů a přínosů s cílem 

zajistit maximální účinnost využívání 

finančních prostředků Unie s ohledem na 

víceletý finanční rámec po roce 2020. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Nařízení (ES, Euratom) No 480/2009 

Článek 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) Článek 7 se nahrazuje tímto: vypouští se 

„Článek 7  
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Finanční řízení fondu zajišťuje Komise. 

Komise řídí a investuje zdroje ze 

záručního fondu v souladu se zásadou 

řádného finančního řízení a respektuje 

náležitá obezřetnostní pravidla. “ 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (ES, Euratom) No 480/2009 

Čl. 8 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Do 30. června 2018 předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

hodnotící možnost převedení správy aktiv 

záručního fondu z EIB na Komisi. 

V případě potřeby ke zprávě připojí 

legislativní návrh. 

 

Pozměňovací návrh 5 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (ES, Euratom) No 480/2009 

Čl. 8 – odst. 2 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Od 31. května 2018 zahrnuje každoroční 

zpráva také informace o finančním řízení 

a výkonnosti a o riziku záručního fondu 

a posouzení přiměřenosti cílové částky ve 

výši 9 % a prahové hodnoty / stropu ve 

výši 10 % pro fond. 
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22.3.2017 

STANOVISKO VÝBORU PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD 

pro Rozpočtový výbor 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) 

č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy 

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

Navrhovatelka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Tímto návrhem se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond 

pro vnější vztahy. Návrh je součástí ambiciózního plánu vnějších investic, který oznámila 

Komise dne 7. června 2016 a jehož cílem je dále upevnit evropský program pro migraci. 

Návrh zavádí čtyři změny stávajícího nařízení: 

1. Uvádí příjmy z rizikové přirážky vytvořené v rámci finančních operací EIB jako nový, 

čtvrtý zdroj příjmů záručního fondu. 

2. Přebytek prostředků záručního fondu, který přesáhne 10 % (namísto nynějších 9 %) 

veškerých nesplacených úvěrů, bude vrácen zpět do rozpočtu. Tato úprava má vést k větším 

finančním kapacitám lépe ochránit rozpočet před případným dodatečným rizikem 

vyplývajícím ze selhání operací EIB souvisejících s migrační krizí. 

3. Řízení aktiv tohoto záručního fondu se převádí z EIB na Evropskou komisi. Komisi je již 

nyní svěřena správa záručního fondu EFSI. Cílem navrženého převodu je další konsolidování 

činnosti Komise v oblasti řízení aktiv. 

4. Komise bude každoročně předkládat Parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru podrobnou 

zprávu o situaci a řízení záručního fondu. To by mohlo zajistit lepší a přesnější informace 

založené na strukturách, které již mezi těmito institucemi existují. 

Navrhovatelka s těmito úpravami obecně souhlasí, avšak s výjimkou následujících změn. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby 
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zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Finanční řízení záručního fondu by 

mělo být převedeno z EIB na Komisi, která 

má zavedené postupy řízení podobných 

investic. Převzetí řízení aktiv záručního 

fondu by mělo Komisi umožnit zefektivnit 

a konsolidovat své činnosti v oblasti řízení 

aktiv; stavět při tom bude na stávajících 

strukturách a svých dobrých výsledcích. 

(5) Finanční řízení záručního fondu by 

mělo být převedeno z EIB na Komisi, která 

má zavedené postupy řízení podobných 

investic. Převzetí řízení aktiv záručního 

fondu by mělo Komisi umožnit dále 

zefektivnit a konsolidovat své činnosti 

v oblasti řízení aktiv a rovněž koordinovat 

veškeré aspekty týkající se vnějšího 

financování evropského programu pro 

migraci a stavět při tom bude na 

stávajících strukturách a dále posilovat své 

dobré výsledky. Převod řízení by měl vést 

k úsporám nákladů v rámci rozpočtu Unie 

a k lepším a přesnějším informacím 

o řízení a situaci záručního fondu, které 

Komise předkládá Evropskému 

parlamentu. 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009 

„Článek 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční řízení fondu zajišťuje Komise. 

Komise řídí a investuje zdroje ze záručního 

fondu v souladu se zásadou řádného 

finančního řízení a respektuje náležitá 

obezřetnostní pravidla.“ 

Finanční řízení fondu zajišťuje Komise 

v souladu s tímto nařízením a s vnitřními 

pravidly a postupy fondu. Vedle toho 

Komise řídí a investuje zdroje ze záručního 

fondu v souladu se zásadou řádného 

finančního řízení a respektuje náležitá 

obezřetnostní pravidla, přičemž bere 

v potaz zásady, kterými se řídí vnější 

činnost Unie. Komise vysvětlí Evropskému 

parlamentu, jakým způsobem je řízení 

fondu začleněno do její širší rozvojové 

strategie.“ 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009 

Článek 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise každoročně do 31. března předloží 

Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu 

dvoru v souvislosti se svými finančními 

výkazy požadované informace o situaci 

záručního fondu. 

Komise každoročně do 31. března předloží 

Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu 

dvoru v souvislosti se svými finančními 

výkazy všechny požadované informace 

o situaci záručního fondu. 

Kromě toho Komise každoročně do 31. 

května předloží Evropskému parlamentu, 

Radě a Účetnímu dvoru výroční zprávu 

o řízení záručního fondu v předchozím 

kalendářním roce. Tato výroční zpráva 

obsahuje informace o finanční situaci 

záručního fondu na konci předchozího 

kalendářního roku, o finančních tocích 

během předchozího kalendářního roku, 

jakož i o významných transakcích 

a obsahuje rovněž veškeré příslušné 

informace týkající se finančních účtů. 

Zpráva také zahrnuje informace 

o finančním řízení, výsledcích a riziku 

záručního fondu ke konci předchozího 

kalendářního roku.“ 

Kromě toho Komise každoročně do 31. 

května předloží Evropskému parlamentu, 

Radě a Účetnímu dvoru výroční zprávu 

o řízení záručního fondu v předchozím 

kalendářním roce. Tato výroční zpráva 

obsahuje informace o finanční situaci 

a fungování záručního fondu na konci 

předchozího kalendářního roku, 

o finančních tocích během předchozího 

kalendářního roku, jakož i o významných 

transakcích a obsahuje rovněž veškeré 

příslušné informace týkající se finančních 

účtů, jako jsou podrobné informace 

o nesplacené jistině zaručených půjček 

nebo aktiv záručního fondu v nepříznivém 

tržním prostředí a závěry a ponaučení. 

Zpráva také zahrnuje informace 

o finančním řízení, výsledcích a riziku 

záručního fondu ke konci předchozího 

kalendářního roku. Zpráva dále poskytuje 

podrobné informace o využívání fondu 

a zlepšeních, ke kterým díky 

financovaným projektům v přijímajících 

zemích došlo.“ 
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