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ÆNDRINGSFORSLAG 001-006 
af Budgetudvalget

Betænkning
Eider Gardiazabal Rubial A8-0132/2017
Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland

Forslag til forordning (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Garantifonden tilføres midler ved en 
årlig udbetaling fra Unionens almindelige 
budget, renteindtægter fra investerede 
garantifondsmidler og inddrivelser hos 
debitorer af forfaldne fordringer.

(2) Garantifonden tilføres midler ved en 
årlig udbetaling fra Unionens almindelige 
budget, renteindtægter fra investerede 
garantifondsmidler og inddrivelser hos 
debitorer af forfaldne fordringer. Den årlig 
udbetaling må ikke ske på bekostning af 
de eksisterende aktiviteter under 
udgiftsområde IV. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) De overskydende midler i 
garantifonden, der overstiger 10 % af 
Unionens samlede udestående forpligtelser, 
bør føres tilbage til Unionens almindelige 
budget for at beskytte budgettet bedre mod 

(4) De overskydende midler i 
garantifonden, der overstiger 10 % af 
Unionens samlede udestående forpligtelser, 
bør føres tilbage til Unionens almindelige 
budget for at beskytte budgettet bedre mod 
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eventuelle yderligere risici for 
misligholdelser i forbindelse med EIB's 
transaktioner til tackling af de 
underliggende årsager til migration.

eventuelle yderligere risici for 
misligholdelser i forbindelse med EIB's 
transaktioner til tackling af migrationspres 
som følge af fattigdom, ulighed, 
befolkningstilvækst, mangel på 
beskæftigelse og økonomiske muligheder, 
klimaændringer og de langsigtede 
konsekvenser af tvangsfordrivelse.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Garantifondens finansielle 
forvaltning bør overdrages fra EIB til 
Kommissionen, der forvalter lignende 
investeringer som fast praksis. Ved at 
overtage forvaltningen af garantifondens 
aktiver bør Kommissionen kunne sikre en 
større strømlining og konsolidering af sin 
aktivforvaltning, idet den tager 
udgangspunkt i eksisterende strukturer og 
opnåede resultater.

(5) Garantifondens finansielle 
forvaltning bør overdrages fra EIB til 
Kommissionen, der forvalter lignende 
investeringer som fast praksis og bør 
gennemføres under overholdelse af de 
højeste standarder for åbenhed og 
demokratisk ansvarlighed. Ved at overtage 
forvaltningen af garantifondens aktiver bør 
Kommissionen kunne sikre en større 
strømlining og konsolidering af sin 
aktivforvaltning såvel som koordinering af 
alle eksterne aspekter af den europæiske 
dagsorden for migration, idet den tager 
udgangspunkt i eksisterende strukturer og 
styrker sine opnåede resultater yderligere. 
Overdragelse af forvaltningen bør 
resultere i omkostningsbesparelser på 
Unionens almindelige budget og sætte 
Kommissionen i stand til at give Europa-
Parlamentet bedre og mere præcise 
oplysninger om forvaltningen af 
garantifonden og dens situation.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009
Artikel 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen varetager fondens 
finansielle forvaltning. Kommissionen 
forvalter og investerer garantifondens 
midler i overensstemmelse med princippet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning og 
under overholdelse af relevante 
tilsynsregler."

Kommissionen varetager fondens 
finansielle forvaltning i overensstemmelse 
med denne forordning og med fondens 
interne regler og procedurer. 
 Derudover forvalter og investerer 
Kommissionen garantifondens midler i 
overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning og under 
overholdelse af relevante tilsynsregler, 
samtidig med at den tager principperne 
for Unionens aktioner i forhold til 
tredjelande i betragtning. Kommissionen 
redegør for Europa-Parlamentet, hvordan 
forvaltningen af fonden integreres i dens 
bredere udviklingsstrategi.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest den 31. 
marts hvert år i forbindelse med sine 
regnskaber de krævede oplysninger om 
garantifondens situation for Europa-
Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Kommissionen forelægger senest den 31. 
marts hvert år i forbindelse med sine 
regnskaber de krævede alle oplysninger om 
garantifondens situation for Europa-
Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. maj hvert år fremsender den 
desuden en årsrapport om garantifondens 
forvaltning i det foregående kalenderår til 
Europa-Parlamentet, Rådet og 

Senest den 31. maj hvert år fremsender den 
desuden en årsrapport om garantifondens 
forvaltning i det foregående kalenderår til 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
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Revisionsretten. Årsrapporten skal 
indeholde en oversigt over garantifondens 
finansielle stilling ved udgangen af det 
foregående kalenderår, de finansielle 
strømme i det foregående kalenderår såvel 
som betydelige transaktioner og eventuelle 
relevante oplysninger om de finansielle 
konti. Rapporten skal også indeholde 
oplysninger om den finansielle forvaltning 
af samt resultaterne af og risiciene for 
fonden ved udgangen af det foregående 
kalenderår."

Revisionsretten og en vurdering af 
relevansen af målbeløbet på 9 % og 
tærsklen på 10 %, der er omhandlet i 
artikel 3, og af Kommissionens 
forvaltning af Garantifondens aktiver. 
Årsrapporten skal indeholde en oversigt 
over garantifondens finansielle stilling og 
drift ved udgangen af det foregående 
kalenderår, de finansielle strømme i det 
foregående kalenderår såvel som 
betydelige transaktioner og eventuelle 
relevante oplysninger om de finansielle 
konti som f.eks. detaljerede oplysninger 
om den udestående kapital af garanterede 
lån eller Garantifondens aktiver under 
vanskelige markedsforhold samt 
konklusioner og indhøstede erfaringer. 
Rapporten skal også indeholde oplysninger 
om den finansielle forvaltning af samt 
resultaterne af og risiciene for fonden ved 
udgangen af det foregående kalenderår."


