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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 

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 
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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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