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EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA 

pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 8. februārī,  

lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) .../..., ar kuru groza Padomes 

Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 209. un 212. pantu, 

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru1, 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta 2018. gada 8. februāra nostāja. 
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tā kā: 

(1) Garantiju fondu ārējai darbībai ("Fonds") reglamentē ar Padomes Regulu (EK, 

Euratom) Nr. 480/20091. 

(2) Fondu finansē ar vienu gada maksājumu no Savienības vispārējā budžeta, procentiem 

no Fonda investētajiem līdzekļiem un ar summām, kas atgūtas no saistības 

nepildošajiem parādniekiem. 

(3) Riska prēmijas ieņēmumi, kas iegūti Eiropas Investīciju bankas (EIB) finansēšanas 

darījumos un kas gūst labumu no Savienības budžeta garantijas, būtu izmaksājami 

Fondam. 

(4) Ja fonda apmērs pārsniedz 10 % no Savienības kopējā neatmaksātā kapitāla 

saistībām, pārpalikums būtu jāatmaksā Savienības vispārējā budžetā, lai labāk 

aizsargātu Savienības vispārējo budžetu pret tādu EIB finansēšanas darījumu 

iespējamu papildu saistību nepildīšanas risku, ar kuriem tiek risināta bēgļu, 

migrantu, uzņēmējkopienu un tranzīta kopienu un izcelsmes kopienu ekonomiskā 

noturība ilgtermiņā kā stratēģiska reaģēšana, lai risinātu migrācijas pamatcēloņus. 

 (5) Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009, 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 

                                                 
1  Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009 (2009. gada 25. maijs), ar ko izveido 

Garantiju fondu ārējai darbībai (OV L 145, 10.6.2009., 10. lpp.). 
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1. pants 

Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009 groza šādi: 

1) regulas 2. pantam pievieno šādu ievilkumu: 

"— riska prēmiju ieņēmumi, kas iegūti EIB finansēšanas darījumos, attiecībā uz 

kuriem Savienība sniedz garantiju, kas tiek atlīdzināta."; 

2) regulas 3. panta trešo daļu aizstāj ar šādu: 

"Ja Fonda apmērs pārsniedz 10 % no Savienības kopējā neatmaksātā kapitāla 

saistībām, pārpalikumu atmaksā Eiropas Savienības vispārējā budžetā. Minēto 

pārpalikumu samaksā ar vienu darījumu īpašā Eiropas Savienības vispārējā budžeta 

ieņēmumu pārskata pozīcijā par n + 1 gadu, pamatojoties uz n – 1 gada beigu 

starpību starp 10 % no Savienības kopējā neatmaksātā kapitāla saistībām un Fonda 

neto aktīvu vērtību, kas aprēķināta n gada sākumā."; 

3) regulas 7. pantu aizstāj ar šādu: 

"7. pants 

Komisija uztic Fonda finanšu pārvaldību EIB. 
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Komisija līdz 2019. gada 30. jūnijam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

neatkarīgu ārēju novērtējumu par priekšrocībām un trūkumiem, kas izriet no 

Fonda un Eiropas fonda ilgtspējīgai attīstībai aktīvu finansiālās pārvaldības 

uzticēšanas Komisijai, EIB vai abām kopīgi, ņemot vērā attiecīgos tehniskos un 

institucionālos kritērijus, ko izmanto, lai salīdzinātu aktīvu pārvaldības 

pakalpojumus, tostarp tehnisko infrastruktūru, sniegto pakalpojumu izmaksas, 

institucionālo struktūru, ziņošanu, sniegumu, atbildību un zinātību katrā iestādē 

un citus aktīvu pārvaldības pilnvarojumus attiecībā uz Eiropas Savienības 

vispārējo budžetu. Novērtējumam vajadzības gadījumā pievieno tiesību akta 

priekšlikumu."; 
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4) regulas 8. pantu aizstāj ar šādu: 

"8. pants 

Komisija katru gadu līdz 31. maijam iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Revīzijas palātai gada pārskatu par Fonda pārvaldību iepriekšējā kalendārajā gadā. 

Gada pārskatā ietver informāciju par Fonda finanšu stāvokli un darbību iepriekšējā 

kalendārā gada beigās, par finanšu plūsmām, kā arī par būtiskiem darījumiem un 

jebkādu būtisku informāciju par finanšu kontiem, piemēram, detalizētu informāciju 

par garantēto aizdevumu neatmaksāto kapitālu vai Fonda aktīviem iepriekšējā 

kalendārajā gadā, kā arī par secinājumiem un gūto pieredzi. Pārskatā ietver arī 

informāciju par finanšu pārvaldību, rezultātiem un Fonda risku kalendārā gada 

beigās. Sākot no 2019. gada un pēc tam ik pēc trīs gadiem tā ietver arī attiecīgi 

3. panta otrajā un trešajā daļā minētā 9 % mērķa un Fonda 10 % sliekšņa 

adekvātuma novērtējumu.". 
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2. pants 

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

..., 

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā — 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

___________________ 

 

 


