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RÖVID INDOKOLÁS 

A javaslat a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, 

Euratom rendeletet módosítja és a Bizottság által 2016. június 7-én bejelentett, nagy léptékű 

külső beruházási terv részét képezi, amely az európai migrációs stratégia további 

megszilárdítására irányul. A javaslat a meglévő rendelet négy módosítását vezeti be: 

1. Az EBB finanszírozási műveletei keretében keletkező kockázati díjból származó bevételei 

jelentik majd a garanciaalap új, negyedik bevételi forrását. 

2. A garanciaalapnak a hitelek teljes kintlevő összegének 10%-át (a jelenlegi 9% helyett) 

meghaladó többletösszege visszakerül a költségvetésbe. Ennek célja, hogy megerősített 

pénzügyi kapacitások révén nagyobb védelmet nyújtson a költségvetés számára a migrációs 

válsághoz kapcsolódó EBB-műveletek nemteljesítésének további potenciális kockázatával 

szemben. 

3. A garanciaalap eszközeinek kezelését az EBB-től a Bizottságnak kell átvennie. A Bizottság 

már megbízást kapott az ESBA-hoz tartozó garanciaalap kezelésére. A javasolt 

átcsoportosítás célja a Bizottság eszközkezelési tevékenységeinek a megszilárdítása. 

4. A Bizottság évente részletes jelentést nyújt be a Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Számvevőszéknek a garanciaalap helyzetéről és gazdálkodásáról. Ez pontosabb és jobb 

minőségű információkkal szolgálhat, az intézmények között már meglévő struktúrák alapján. 

A vélemény előadója általánosságban véve egyetért ezekkel a kiigazításokkal, a következő 

módosítások kivételével: 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A garanciaalap pénzügyi irányítását 

az EBB-től a Bizottságnak kell átvennie, 

amely bejáratott gyakorlattal rendelkezik 

hasonló befektetések kezelése terén. A 

garanciaalap eszközkezelésének átvételével 

a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, 

hogy a meglévő struktúrákra és a bevált 

(5) A garanciaalap pénzügyi irányítását 

az EBB-től a Bizottságnak kell átvennie, 

amely bejáratott gyakorlattal rendelkezik 

hasonló befektetések kezelése terén. A 

garanciaalap eszközkezelésének átvételével 

a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, 

hogy a meglévő struktúrákra építve és 
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eredményekre támaszkodva racionalizálja 

és megszilárdítsa eszközkezelési 

tevékenységeit. 

eredményei további erősítése révén tovább 
racionalizálja és megszilárdítsa 

eszközkezelési tevékenységeit, valamint 

koordinálja az európai migrációs stratégia 

minden külső finanszírozási szempontját. 

Az irányítás átvétele révén az uniós 

költségvetésben költségmegtakarításokat 

kellene elérni, és eredményeképpen a 

Bizottságnak pontosabb és jobb minőségű 

információkkal kellene szolgálnia az 

Európai Parlament számára a 

garanciaalap helyzetéről és 

gazdálkodásáról. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

480/2009/EK, Euratom rendelet 

7 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság biztosítja az alap pénzügyi 

irányítását. A Bizottság kezeli és a 

hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 

elvével összhangban fekteti be a 

garanciaalap forrásait, valamint betartja az 

abból következő megfelelő prudenciális 

szabályokat.” 

A Bizottság e rendelettel és az alap belső 

szabályaival és eljárásaival összhangban 

biztosítja az alap pénzügyi irányítását. 

Ezenfelül a Bizottság kezeli és a hatékony 

és eredményes pénzgazdálkodás elvével 

összhangban fekteti be a garanciaalap 

forrásait, valamint betartja az abból 

következő megfelelő prudenciális 

szabályokat, figyelembe véve az Unió 

külső fellépéseit vezérlő alapelveket. A 

Bizottság tájékoztatja az Európai 

Parlamentet arról, hogy az alap irányítása 

hogyan épül be az alap tágabb fejlesztési 

stratégiájába. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

480/2009/EK, Euratom rendelet 

8 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság a bizottsági pénzügyi 

kimutatások keretében minden év március 

31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak és a Számvevőszéknek a 

garanciaalap helyzetére vonatkozóan előírt 

információkat. 

A Bizottság a bizottsági pénzügyi 

kimutatások keretében minden év március 

31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak és a Számvevőszéknek a 

garanciaalap helyzetére vonatkozó 

valamennyi szükséges információt. 

Ezen túlmenően a Bizottság minden év 

május 31-ig az előző naptári évre 

vonatkozó éves jelentést küld az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Számvevőszéknek a garanciaalap 

irányításáról. Az éves jelentés tartalmazza 

a garanciaalap előző naptári év végi 

pénzügyi helyzetének, az előző naptári év 

során végbement pénzügyi mozgásoknak, 

valamint a jelentős ügyleteknek és a 

pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos 

releváns információknak a bemutatását. A 

jelentés információkat tartalmaz továbbá a 

garanciaalap előző naptári év végi 

pénzgazdálkodásáról, teljesítményéről és 

kockázatáról.” 

Ezen túlmenően a Bizottság minden év 

május 31-ig az előző naptári évre 

vonatkozó éves jelentést küld az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Számvevőszéknek a garanciaalap 

irányításáról. Az éves jelentés tartalmazza 

a garanciaalap előző naptári év végi 

pénzügyi helyzetének és működésének, az 

előző naptári év során végbement pénzügyi 

mozgásoknak, valamint a jelentős 

ügyleteknek és a pénzügyi beszámolókkal 

kapcsolatos releváns információknak – 

többek között a garantált hitelek fennálló 

tőketartozásával kapcsolatos részletes 

információknak, illetve a garanciaalap 

kedvezőtlen piaci környezetben lévő 

eszközeinek – a bemutatását, valamint a 

következtetéseket és a tanulságokat. A 

jelentés információkat tartalmaz továbbá a 

garanciaalap előző naptári év végi 

pénzgazdálkodásáról, teljesítményéről és 

kockázatáról. Ezenkívül a jelentés 

részletes információkat tartalmaz az alap 

felhasználásáról és a kedvezményezett 

országokban a finanszírozott projekteknek 

köszönhetően elért fejlődésről.” 
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap 

Hivatkozások COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD) 
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NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN 
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