
 

AD\1120872CS.docx  PE599.646v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro mezinárodní obchod 
 

2016/0274(COD) 

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 

 



 

PE599.646v02-00 2/7 AD\1120872CS.docx 

CS 

PA_Legam 



 

AD\1120872CS.docx 3/7 PE599.646v02-00 

 CS 

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 

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 
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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.“ 

 

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 

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 
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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.“ 

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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