
P6_TA(2006)0072 

Garantiju fonds ārējai darbībai * 

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru 

groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 2728/94, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai 

(KOM(2005)0130 – C6-0176/2005 – 2005/0025(CNS)) 

(Apspriežu procedūra) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0130)1, 

– ņemot vērā EK līguma 308. pantu un EAEK līguma 203. pantu, saskaņā ar kuriem Padome 

ar to ir apspriedusies (C6-0176/2005), 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu, 

– ņemot vērā Reglamenta 51. un 35. pantu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0054/2006), 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu 

un Euratom līguma 119. panta otro daļu; 

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 

apstiprinātajam tekstam; 

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 

priekšlikumu; 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai. 

Komisijas ierosinātais teksts 
 

Parlamenta izdarītie grozījumi 

 

Grozījums Nr. 1 

1. ATSAUCE 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 

līgumu un jo īpaši tā 308. pantu, 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 

līgumu un jo īpaši tā 181.a pantu, 

                                                 
1  OV vēl nav publicēts. 



 

Grozījums Nr. 2 

2. ATSAUCE 

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 

kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši 

tā 203. pantu, 

svītrots 

Grozījums Nr. 3 

4. APSVĒRUMS 

(4) Ja 2007.–2013. gada finanšu plānā vairs 

neiekļaus rezervi Garantiju fonda 

finansēšanai, finansējums Garantiju 

fondam tiks nodrošināts kā obligātie 

izdevumi no Eiropas Savienības vispārējā 

budžeta. 

(4) Ja 2007.–2013. gada finanšu plānā vairs 

neiekļaus rezervi Garantiju fonda 

finansēšanai, Garantiju fonds jāfinansē, 

neskarot Finanšu plāna maksimālo 

robežu, un jāiekļauj rezervē. 

Grozījums Nr. 4 

7. APSVĒRUMS 

(7) Šīs regulas pieņemšanai pusēm ir 

paredzētas tikai tās pilnvaras, kas 

noteiktas EK Līguma 308. pantā un 

EAEK Līguma 203. pantā, 

svītrots 

Grozījums Nr. 5 

1. PANTA 4. PUNKTS 

5. panta 2. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 2728/94) 

2. Aprēķinus, pamatojoties uz šo 

mehānismu, jā veic atsevišķi no 3. panta 

trešajā punktā un 4. pantā minētajiem 

aprēķiniem. Tomēr tiem kopā jāveido 

ikgadējo pārvedumu. Apjomus, kuri 

jāmaksā no Eiropas Savienības vispārējā 

budžeta saskaņā ar šo mehānismu, 

jāuzskata par fonda neto aktīviem attiecībā 

uz aprēķiniem, kas minēti 3. un 4. pantā. 

2. Aprēķinus, pamatojoties uz šo 

izlīdzināšanas mehānismu, veic atsevišķi 

no 3. panta trešajā daļā un 4. pantā 

minētajiem aprēķiniem. Tomēr tiem kopā 

jāveido viens ikgadējais pārvietojums, taču 

skaidri norādot dažādās daļas. Apjomus, 

kas jāmaksā no Eiropas Savienības 

vispārējā budžeta saskaņā ar šo 

izlīdzināšanas mehānismu, 3. un 4. pantā 

minētajos aprēķinos uzskata par fonda neto 

aktīviem. 

Grozījums Nr. 6 

1. PANTA 4. PUNKTS 

5. panta 3. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 2728/94) 

3. Ja vienas vai vairāku saistību 

nepildīšanas gadījumā garantiju 

3. Ja viena vai vairāku trūkumu dēļ tiek 

aktivizētas garantijas un tā rezultātā Fonda 



aktivēšanas rezultātā fonda resursi 

samazinās zem 50% no paredzētā apjoma, 

Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai 

ziņojumu par, iespējams, vajadzīgajiem 

fonda papildināšanas ārkārtas 

pasākumiem.” 

resursi ir mazāk nekā 75% no paredzētā 

apjoma, Komisija nekavējoties informē 

budžeta lēmējinstitūciju par šādas 

situācijas iemesliem un iesniedz ziņojumu 

par ārkārtas pasākumiem, kas varētu būt 

vajadzīgi Fonda papildināšanai.” 

 


