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ĪSS PAMATOJUMS 

Ar šo priekšlikumu tiek izdarīti grozījumi Regulā (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido 

Garantiju fondu ārējai darbībai, un tas veido daļu no vērienīgā ārējo investīciju plāna, par 

kuru Komisija paziņoja 2016. gada 7. jūnijā un kura mērķis ir vēl vairāk konsolidēt Eiropas 

programmu migrācijas jomā. Ar šo priekšlikumu tiek paredzēts veikt četrus grozījumus 

pašreizējā regulā. 

1. EIB finansēšanas operācijās gūtie riska prēmiju radītie ieņēmumi tiek pievienoti kā 

ceturtais Garantiju fonda ienākumu avots. 

2. Garantiju fonda summa, kuras pārpalikums pārsniegs 10 % (pašreizējo 9 % vietā) no 

kopējās neatmaksātās aizdevumu summas, tiks atmaksāta atpakaļ budžetā. Šī pasākuma 

mērķis ir nodrošināt lielākas finansiālās spējas, lai labāk aizsargātu budžetu pret iespējamiem 

papildu saistību nepildīšanas riskiem, kas izrietētu no EIB darbībām saistībā ar migrācijas 

krīzi. 

3. Garantiju fonda aktīvu pārvaldība tiks pārcelta no EIB uz Komisiju. Komisijai jau ir 

uzticēta ESIF Garantiju fonda pārvaldība. Ierosinātās pienākumu pārcelšanas mērķis ir vēl 

vairāk konsolidēt Komisijas aktīvu pārvaldības darbības. 

4. Komisija katru gadu iesniegs Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai detalizētu 

ziņojumu par Garantiju fonda stāvokli un pārvaldību. Tādējādi, pamatojoties uz struktūrām, 

kas jau izveidotas starp šīm iestādēm, varētu tikt nodrošināta labāka un precīzāka informācija. 

Atzinuma sagatavotāja kopumā piekrīt šiem pielāgojumiem, izņemot turpmāk minētos 

grozījumus. 

GROZĪJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ņemt 

vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Garantiju fonda finanšu pārvaldība 

būtu jāpārceļ no EIB uz Komisiju, kurai ir 

iedibināta prakse līdzīgu ieguldījumu 

pārvaldībā. Pārņemot Garantiju fonda 

aktīvu pārvaldību, Komisijai vajadzētu būt 

iespējai racionalizēt un konsolidēt tās 

aktīvu pārvaldības darbības, izmantojot 

(5) Garantiju fonda finanšu pārvaldība 

būtu jāpārceļ no EIB uz Komisiju, kurai ir 

iedibināta prakse līdzīgu ieguldījumu 

pārvaldībā. Pārņemot Garantiju fonda 

aktīvu pārvaldību, Komisijai vajadzētu būt 

iespējai vēl vairāk racionalizēt un 

konsolidēt tās aktīvu pārvaldības darbības, 

kā arī koordinēt visus Eiropas 
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esošās struktūras un labus rezultātus. programmas migrācijas jomā ārējās 

finansēšanas aspektus, izmantojot esošās 

struktūras un vēl vairāk nostiprinot gūtos 

rezultātus. Pārceļot pārvaldību, būtu 

jāgūst līdzekļu ietaupījumi Savienības 

budžetā un Komisijai būtu jāsniedz 

Eiropas Parlamentam labāka un 

precīzāka informācija par Garantiju 

fonda pārvaldību un stāvokli. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009 

7. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisijas nodrošina fonda finanšu 

pārvaldību. Komisija Garantiju fonda 

līdzekļus pārvalda un iegulda saskaņā ar 

pareizas finanšu pārvaldības principu, un 

ievēro atbilstīgus prudenciālos 

noteikumus.”; 

Komisijas nodrošina fonda finanšu 

pārvaldību saskaņā ar šo regulu un fonda 

iekšējiem noteikumiem un procedūrām. 

Turklāt Komisija Garantiju fonda līdzekļus 

pārvalda un iegulda saskaņā ar pareizas 

finanšu pārvaldības principu, un ievēro 

atbilstīgus prudenciālos noteikumus, ņemot 

vērā Savienības ārējās darbības pamatā 

esošos principus. Komisija paskaidro 

Eiropas Parlamentam, kā fonda 

pārvaldība tiek iestrādāta tās plašākā 

attīstības stratēģijā.” 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009 

8. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija katru gadu līdz 31. martam 

saistībā ar tās finanšu pārskatiem iesniedz 

Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Revīzijas palātai vajadzīgo informāciju par 

Garantiju fonda stāvokli. 

Komisija katru gadu līdz 31. martam 

saistībā ar tās finanšu pārskatiem iesniedz 

Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Revīzijas palātai vajadzīgo informāciju par 

Garantiju fonda stāvokli. 
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Turklāt tā katru gadu līdz 31. maijam 

iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Revīzijas palātai gada pārskatu par 

Garantiju fonda pārvaldību iepriekšējā 

kalendārajā gadā. Gada pārskatā ietver 

informāciju par Garantiju fonda finanšu 

stāvokli iepriekšējā kalendārā gada beigās, 

par finanšu plūsmām iepriekšējā 

kalendārajā gadā, kā arī par būtiskiem 

darījumiem un jebkādu būtisku informāciju 

par finanšu kontiem. Pārskatā ietver arī 

informāciju par finanšu pārvaldību, 

rezultātiem un Garantiju fonda risku 

iepriekšējā kalendārā gada beigās.” 

Turklāt tā katru gadu līdz 31. maijam 

iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Revīzijas palātai gada pārskatu par 

Garantiju fonda pārvaldību iepriekšējā 

kalendārajā gadā. Gada pārskatā ietver 

informāciju par Garantiju fonda finanšu 

stāvokli un darbību iepriekšējā kalendārā 

gada beigās, par finanšu plūsmām 

iepriekšējā kalendārajā gadā, kā arī par 

būtiskiem darījumiem un jebkādu būtisku 

informāciju par finanšu kontiem, 

piemēram, detalizētu informāciju par 

garantēto aizdevumu neatmaksāto 

kapitālu vai Garantiju fonda aktīviem 

sarežģītos tirgus apstākļos, kā arī 

secinājumiem un gūto pieredzi. Pārskatā 

ietver arī informāciju par finanšu 

pārvaldību, rezultātiem un Garantiju fonda 

risku iepriekšējā kalendārā gada beigās. 

Turklāt ziņojumā ietver detalizētu 

informāciju par fonda izmantošanu un 

uzlabojumiem, ko saņēmējās valstīs 

radījuši finansētie projekti.” 
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