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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fondul de garantare este alimentat 
prin intermediul unei plăți anuale din 
bugetul general al Uniunii, dobânda 
aferentă plasamentelor financiare făcute 
din disponibilitățile Fondului de garantare, 
precum și sumele recuperate de la debitorii 
care nu și-au achitat datoriile.

(2) Fondul de garantare este alimentat 
prin intermediul unei plăți anuale din 
bugetul general al Uniunii, dobânda 
aferentă plasamentelor financiare făcute 
din disponibilitățile Fondului de garantare, 
precum și sumele recuperate de la debitorii 
care nu și-au achitat datoriile. Plata anuală 
nu se poate face în detrimentul 
activităților existente în cadrul rubricii 4.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cuantumul excedentar al Fondului de 
garantare, care depășește 10 % din totalul 
obligațiilor de capital ale Uniunii 
neachitate, ar trebui să fie rambursat la 

(4) Cuantumul excedentar al Fondului de 
garantare, care depășește 10 % din totalul 
obligațiilor de capital ale Uniunii 
neachitate, ar trebui să fie rambursat la 
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bugetul general al Uniunii, pentru a proteja 
mai bine bugetul împotriva unui eventual 
risc suplimentar de nerambursare asociat 
operațiunilor de finanțare ale BEI care 
abordează cauzele profunde ale migrației.

bugetul general al Uniunii, pentru a proteja 
mai bine bugetul împotriva unui eventual 
risc suplimentar de nerambursare asociat 
operațiunilor de finanțare ale BEI care 
abordează presiunile exercitate de 
migrația care rezultă din sărăcie, 
inegalitate, creștere demografică, absența 
locurilor de muncă și a oportunităților 
economice, schimbările climatice și 
consecințele pe termen lung ale 
strămutărilor forțate.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Gestiunea financiară a fondului ar 
trebui să fie transferată de la BEI către 
Comisie, care a stabilit o practică de 
gestionare a investițiilor similare. Prin 
preluarea gestionării activelor fondului de 
garantare, Comisia ar trebui să fie în 
măsură să își eficientizeze și să își 
consolideze activitățile de gestionare a 
activelor, pe baza structurilor existente și a 
unor rezultate anterioare pozitive.

(5) Gestiunea financiară a fondului ar 
trebui să fie transferată de la BEI către 
Comisie, care a stabilit o practică de 
gestionare a investițiilor similare și ar 
trebui să se desfășoare în conformitate cu 
cele mai înalte standarde de transparență 
și responsabilitate democratică. Prin 
preluarea gestionării activelor Fondului de 
garantare, Comisia ar trebui să fie în 
măsură să își eficientizeze și să își 
consolideze în mai mare măsură 
activitățile de gestionare a activelor, pe 
baza structurilor existente și îmbunătățind 
mai mult rezultatele sale anterioare. 
Transferul gestiunii ar trebui să conducă 
la reducerea cheltuielilor din bugetul 
Uniunii și la informații mai precise și de o 
mai bună calitate cu privire la gestionarea 
și situația Fondului de garantare, 
furnizate de Comisie Parlamentului 
European.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009
Articolul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia asigură gestiunea financiară a 
Fondului. Comisia gestionează și investește 
resursele Fondului de garantare în 
conformitate cu principiul bunei gestiuni 
financiare și respectă normele prudențiale 
corespunzătoare.

Comisia asigură gestiunea financiară a 
Fondului în conformitate cu prezentul 
regulament și cu normele și procedurile 
interne ale Fondului. În plus, Comisia 
gestionează și investește resursele Fondului 
de garantare în conformitate cu principiul 
bunei gestiuni financiare și respectă 
normele prudențiale corespunzătoare, 
ținând seama de principiile pe care se 
bazează acțiunile externe ale Uniunii. 
Comisia explică Parlamentului European 
modul în care gestionarea Fondului este 
inclusă în strategia sa de dezvoltare mai 
largă.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la data de 31 martie a fiecărui an, 
Comisia transmite Parlamentului 
European, Consiliului și Curții de Conturi, 
în contextul situațiilor financiare ale 
Comisiei, informațiile necesare privind 
situația Fondului de garantare.

Până la data de 31 martie a fiecărui an, 
Comisia transmite Parlamentului 
European, Consiliului și Curții de Conturi, 
în contextul situațiilor financiare ale 
Comisiei, toate informațiile necesare 
privind situația Fondului de garantare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009
Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, Comisia transmite Parlamentului 
European, Consiliului și Curții de Conturi, 
până la data de 31 mai a fiecărui an, un 
raport anual privind gestionarea Fondului 

În plus, Comisia transmite Parlamentului 
European, Consiliului și Curții de Conturi, 
până la data de 31 mai a fiecărui an, un 
raport anual privind gestionarea Fondului 
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de garantare în anul calendaristic 
precedent. Raportul anual conține 
prezentarea situației financiare a Fondului 
de garantare la sfârșitul anului calendaristic 
anterior, fluxurile financiare din cursul 
anului calendaristic anterior, precum și 
tranzacțiile semnificative și orice 
informații relevante privind conturile 
financiare. Raportul include, de asemenea, 
informații cu privire la gestiunea 
financiară, performanța și riscul aferent 
Fondului de garantare la sfârșitul anului 
calendaristic anterior.

de garantare în anul calendaristic precedent 
și o evaluare a caracterului adecvat al 
sumei țintă de 9 % și al pragului de 10 % 
menționate la articolul 3, precum și a 
gestionării activelor Fondului de 
garantare de către Comisie. Raportul 
anual conține prezentarea situației 
financiare și a funcționării Fondului de 
garantare la sfârșitul anului calendaristic 
anterior, fluxurile financiare din cursul 
anului calendaristic anterior, precum și 
tranzacțiile semnificative și orice 
informații relevante privind conturile 
financiare, cum ar fi informații detaliate 
cu privire la capitalul restant aferent 
împrumuturilor garantate sau la activele 
Fondului de garantare pe piețe dificile, 
precum și concluzii și lecții învățate. 
Raportul include, de asemenea, informații 
cu privire la gestiunea financiară, 
performanța și riscul aferent Fondului de 
garantare la sfârșitul anului calendaristic 
anterior.


