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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложението изменя Регламент  (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на 

Гаранционен фонд за външни дейности и е част от амбициозния Европейски план за 

външни инвестиции, обявен от Комисията на 7 юни 2016 г. с цел допълнителното 

консолидиране на европейската програма за миграцията. С настоящото предложение се 

внасят 4 изменения в съществуващия регламент: 

1. С него се добавят приходите от премиите за риск, получени вследствие на 

операциите по финансиране от ЕИБ в качеството на нов четвърти източник на приходи 

за Гаранционния фонд. 

2. Излишните средства на Гаранционния фонд, които надхвърлят 10% (вместо 

настоящите 9%) от общия размер на непогасените заеми, ще бъдат върнати в бюджета. 

С това се цели осигуряването на по-голям финансов капацитет, за да се гарантира по-

добра защита за бюджета срещу евентуален допълнителен риск от неизпълнение на 

операциите на ЕИБ, свързани с миграционната криза. 

3. Управлението на активите на Гаранционния фонд се прехвърля от ЕИБ на 

Комисията. На Комисията вече е възложено управлението на Гаранционния фонд за 

ЕФСИ. Предложеният трансфер има за цел допълнителното консолидиране на 

дейностите на Комисията, свързани с управлението на активи. 

4. Комисията представя ежегодно на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата 

подробен доклад за състоянието на Гаранционния фонд и неговото управление. Това 

може да доведе до по-добра и по-точна информация, на база на съществуващите 

структури между тези институции. 

Докладчикът е съгласен с посочените уточнения, с изключение на следните изменения. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджети да 

вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Финансовото управление на 

Гаранционния фонд следва да се 

прехвърли от ЕИБ на Комисията, която 

има установена практика за 

управлението на подобни инвестиции. 

Поемайки управлението на активите на 

Гаранционния фонд, Комисията следва 

(5) Финансовото управление на 

Гаранционния фонд следва да се 

прехвърли от ЕИБ на Комисията, която 

има установена практика за 

управлението на подобни инвестиции. 

Поемайки управлението на активите на 

Гаранционния фонд, Комисията следва 
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да бъде в състояние да рационализира и 

консолидира дейностите, свързани с 

това управление, чрез използване на 

съществуващите структури и добрите 

резултати, постигнати досега. 

да бъде в състояние да рационализира и 

консолидира допълнително 

дейностите, свързани с това управление, 

както и да координира всички 

аспекти, свързани с външното 

финансиране на европейската 

програма за миграцията, чрез 

използване на съществуващите 

структури и по-нататъшно засилване 

на добрите резултати, постигнати 

досега. Трансферът на управлението 

следва да доведе до спестяване на 

средства за бюджета на Съюза и до 

по-точна информация относно 

управлението и положението на 

Гаранционния фонд, предоставяна от 

Комисията на Европейския 

парламент. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 

Член 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията осъществява финансовото 

управление на Фонда. Комисията 

управлява и инвестира ресурсите на 

Гаранционния фонд в съответствие с 

принципа на добро финансово 

управление при спазване на подходящи 

пруденциални правила.“ 

Комисията осъществява финансовото 

управление на Фонда в съответствие с 

настоящия регламент и съгласно 

действащите вътрешни правила и 

процедури на Фонда. В допълнение 

Комисията управлява и инвестира 

ресурсите на Гаранционния фонд в 

съответствие с принципа на добро 

финансово управление при спазване на 

подходящи пруденциални правила, 

като същевременно взема предвид 

принципите, от които се ръководи 

външната дейност на Съюза. 

Комисията обяснява на Европейския 

парламент по какъв начин 

управлението на Фонда се вписва в 

нейната по-широка стратегия за 

развитие.“ 
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Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 

Член 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

До 31 март всяка година Комисията 

представя на Европейския парламент, 

Съвета и Сметната палата в контекста 

на финансовите отчети на Комисията 

изискваната информация за 

състоянието на Гаранционния фонд. 

До 31 март всяка година Комисията 

представя на Европейския парламент, 

Съвета и Сметната палата в контекста 

на финансовите отчети на Комисията 

цялата изисквана информация за 

състоянието на Гаранционния фонд. 

Освен това, до 31 май всяка година 

Комисията представя на Европейския 

парламент, Съвета и Сметната палата 

годишен доклад за управлението на 

Гаранционния фонд през предходната 

календарна година. Годишният доклад 

съдържа представяне на финансовото 

състояние на Гаранционния фонд към 

края на предходната календарна година, 

финансовите потоци през предходната 

календарна година, както и значимите 

операции и съответната информация 

относно финансовите отчети. Докладът 

съдържа и информация за финансовото 

управление, резултатите и риска на 

Гаранционния фонд към края на 

предходната календарна година.“ 

Освен това, до 31 май всяка година 

Комисията представя на Европейския 

парламент, Съвета и Сметната палата 

годишен доклад за управлението на 

Гаранционния фонд през предходната 

календарна година. Годишният доклад 

съдържа представяне на финансовото 

състояние и функционирането на 

Гаранционния фонд към края на 

предходната календарна година, 

финансовите потоци през предходната 

календарна година, както и значимите 

операции и съответната информация 

относно финансовите отчети, като 

например подробна информация 

относно  непогасените капиталови 

средства от гарантираните заеми 

или активите на Гаранционния фонд 

при трудна пазарна среда, както и 

заключенията, до които е стигнато и 

извлечените поуки. Докладът съдържа 

и информация за финансовото 

управление, резултатите и риска на 

Гаранционния фонд към края на 

предходната календарна година. В 

допълнение, докладът предоставя 

подробна информация относно 

използването на Фонда и 

подобренията, генерирани от 

проектите, финансирани в 

държавите получатели.“ 
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