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PAKEITIMAI 001-006 
pateikė Biudžeto komitetas

Pranešimas
Eider Gardiazabal Rubial A8-0132/2017
Išorės veiksmų garantijų fondas

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Garantijų fondas sudarytas iš 
Sąjungos bendrojo biudžeto vienos įmokos 
per metus, palūkanų, gautų už investuotas 
Garantijų fondo lėšas, ir sumų, išieškotų iš 
įsipareigojimų nevykdančių skolininkų;

(2) Garantijų fondas sudarytas iš 
Sąjungos bendrojo biudžeto vienos įmokos 
per metus, palūkanų, gautų už investuotas 
Garantijų fondo lėšas, ir sumų, išieškotų iš 
įsipareigojimų nevykdančių skolininkų. 
Metine įmoka neturėtų būti pakenkta jau 
vykdomai veiklai pagal 4 išlaidų 
kategoriją;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Garantijų fondo perviršio suma, 
viršijanti 10 % visų neįvykdytų Sąjungos 
skolinių kapitalo įsipareigojimų, turėtų būti 
sugrąžinta į Sąjungos bendrąjį biudžetą, 
siekiant geriau apsaugoti biudžetą nuo 

(4) Garantijų fondo perviršio suma, 
viršijanti 10 % visų neįvykdytų Sąjungos 
skolinių kapitalo įsipareigojimų, turėtų būti 
sugrąžinta į Sąjungos bendrąjį biudžetą, 
siekiant geriau apsaugoti biudžetą nuo 
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galimos papildomos EIB finansavimo 
operacijų, kuriomis šalinamos pagrindinės 
migracijos priežastys, įsipareigojimų 
neįvykdymo rizikos;

galimos papildomos EIB finansavimo 
operacijų, kuriomis šalinamas migracijos 
spaudimas, atsirandantis dėl skurdo, 
nelygybės, demografinio augimo, 
užimtumo ir ekonominių galimybių 
stokos, klimato kaitos, ilgalaikių 
priverstinės migracijos pasekmių, 
įsipareigojimų neįvykdymo rizikos;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Garantijų fondo finansinį valdymą iš 
EIB turėtų perimti Komisija, kuri turi 
ilgalaikės panašių investicijų valdymo 
praktikos. Perimdama Garantijų fondo 
turto valdymą Komisija turėtų 
racionalizuoti ir konsoliduoti savo turto 
valdymo veiklą, remdamasi esamomis 
struktūromis ir pasiektais rezultatais;

(5) Garantijų fondo finansinį valdymą iš 
EIB turėtų perimti Komisija, kuri turi 
ilgalaikės panašių investicijų valdymo 
praktikos. Jis turėtų būti vykdomas 
laikantis aukščiausių skaidrumo ir 
demokratinės atskaitomybės standartų. 
Perimdama Garantijų fondo turto valdymą 
Komisija turėtų toliau racionalizuoti ir 
konsoliduoti Fondo turto valdymo veiklą, 
remdamasi esamomis struktūromis ir toliau 
gerindama jo pasiektus rezultatus. 
Valdymo perdavimas turėtų padėti 
sutaupyti lėšų Sąjungos bendrajame 
biudžete ir sudaryti galimybę Komisijai 
pateikti Europos Parlamentui geresnę ir 
tikslesnę informaciją apie Garantijų 
fondo valdymą ir padėtį;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fondo finansinį valdymą užtikrina 
Komisija. Komisija valdo Garantijų fondo 
išteklius ir juos investuoja laikydamasi 
patikimo finansų valdymo principo ir 

Komisija užtikrina Fondo finansinį 
valdymą laikydamasi šio reglamento ir 
Fondo vidaus taisyklių ir procedūrų. Be 
to, Komisija valdo Garantijų fondo 
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tinkamų rizikos ribojimo taisyklių.“; išteklius ir juos investuoja laikydamasi 
patikimo finansų valdymo principo ir 
tinkamų rizikos ribojimo taisyklių, tuo 
pačiu metu atsižvelgdama į Sąjungos 
išorės veiksmams taikomus principus. 
Komisija paaiškina Europos Parlamentui, 
kaip Fondo valdymas integruotas į jos 
platesnę vystymosi strategiją.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009
8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki kiekvienų metų kovo 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito 
Rūmams kartu su savo finansinėmis 
ataskaitomis pateikia reikiamą informaciją 
apie Garantijų fondo padėtį.

Iki kiekvienų metų kovo 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito 
Rūmams kartu su savo finansinėmis 
ataskaitomis pateikia visą reikiamą 
informaciją apie Garantijų fondo padėtį.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa 4 punktas
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009
8 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, iki kiekvienų metų gegužės 31 d. 
Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Audito Rūmams pateikia praėjusių 
kalendorinių metų Garantijų fondo metinę 
valdymo ataskaitą. Metinėje ataskaitoje 
nurodoma Garantijų fondo finansinė 
padėtis praėjusių kalendorinių metų 
pabaigoje, finansiniai srautai praėjusiais 
kalendoriniais metais, taip pat svarbūs 
sandoriai ir visa su finansinėmis 
sąskaitomis susijusi informacija. Joje taip 
pat pateikiama informacija apie Garantijų 
fondo finansų valdymą, veiklos rezultatus 
ir riziką praėjusių kalendorinių metų 
pabaigoje.“

Be to, Komisija ne vėliau kaip kiekvienų 
metų gegužės 31 d. Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Audito Rūmams pateikia 
praėjusių kalendorinių metų Garantijų 
fondo metinę valdymo ataskaitą, taip pat 3 
straipsnyje nurodytos 9 % planuojamos 
sumos bei 10 % ribinės vertės ir Komisijos 
vykdomo Garantijų fondo turto valdymo 
tinkamumo vertinimą. Metinėje 
ataskaitoje nurodoma Garantijų fondo 
finansinė padėtis ir veikimas praėjusių 
kalendorinių metų pabaigoje, finansiniai 
srautai praėjusiais kalendoriniais metais, 
taip pat svarbūs sandoriai ir visa su 
finansinėmis sąskaitomis susijusi 
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informacija, pavyzdžiui, išsami 
informacija apie negrąžintą garantuotų 
paskolų kapitalą arba Garantijų fondo 
turtą sunkiomis rinkos aplinkybėmis, taip 
pat išvados ir įgyta patirtis. Joje taip pat 
pateikiama informacija apie Garantijų 
fondo finansų valdymą, veiklos rezultatus 
ir riziką praėjusių kalendorinių metų 
pabaigoje.“


