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Ehdotus asetukseksi (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Takuurahastoa rahoitetaan yhdellä 
vuosittaisella maksulla unionin yleisestä 
talousarviosta, takuurahastoon sijoitettujen 
varojen tuottamilla koroilla sekä 
takaisinmaksun laiminlyöneiltä 
lainansaajilta takaisinperityillä varoilla.

(2) Takuurahastoa rahoitetaan yhdellä 
vuosittaisella maksulla unionin yleisestä 
talousarviosta, takuurahastoon sijoitettujen 
varojen tuottamilla koroilla sekä 
takaisinmaksun laiminlyöneiltä 
lainansaajilta takaisinperityillä varoilla. 
Vuosittainen maksu ei saa heikentää 
otsakkeen 4 nykyisiä toimia.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Takuurahaston varat, jotka ylittävät 
10 prosenttia unionin pääomasitoumusten 
kokonaismäärästä, olisi palautettava 
unionin yleiseen talousarvioon, jotta 
talousarviota voitaisiin suojata paremmin 
mahdollisilta ylimääräisiltä luottoriskeiltä 

(4) Takuurahaston varat, jotka ylittävät 
10 prosenttia unionin pääomasitoumusten 
kokonaismäärästä, olisi palautettava 
unionin yleiseen talousarvioon, jotta 
talousarviota voitaisiin suojata paremmin 
mahdollisilta ylimääräisiltä luottoriskeiltä 
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muuttoliikekriisin ratkaisemiseen 
liittyvien EIP:n rahoitustoimien 
yhteydessä.

EIP:n rahoitustoimissa, joilla pyritään 
ratkaisemaan köyhyydestä, 
eriarvoisuudesta, väestönkasvusta, 
työpaikkojen ja taloudellisten 
mahdollisuuksien puuttumisesta, 
ilmastonmuutoksesta ja väestön 
pakkosiirtojen pitkän aikavälin 
seurauksista johtuvia muuttopaineita.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Takuurahaston varainhoito olisi 
siirrettävä EIP:ltä komissiolle, jolla on 
vakiintuneet käytännöt vastaavien 
rahastojen hoitamisessa. Sen jälkeen, kun 
takuurahaston varojen hoito on siirretty 
komission vastuulle, komission pitäisi 
voida virtaviivaistaa ja vahvistaa varojen 
hoitoon liittyviä toimiaan olemassa olevia 
rakenteita ja aiempia hyviä tuloksia 
hyödyntäen.

(5) Takuurahaston varainhoito olisi 
siirrettävä EIP:ltä komissiolle, jolla on 
vakiintuneet käytännöt vastaavien 
rahastojen hoitamisessa ja siinä olisi 
noudatettava mahdollisimman suurta 
avoimuutta ja demokraattista 
vastuuvelvollisuutta. Sen jälkeen, kun 
takuurahaston varojen hoito on siirretty 
komission vastuulle, komission pitäisi 
voida edelleen virtaviivaistaa ja vahvistaa 
varojen hoitoon liittyviä toimiaan olemassa 
olevia rakenteita hyödyntäen ja aiempia 
tuloksiaan entisestään parantaen. 
Hallinnoinnin siirron olisi johdettava 
säästöihin unionin yleisessä 
talousarviossa sekä siihen, että komissio 
voi antaa parlamentille parempia ja 
täsmällisempiä tietoja takuurahaston 
hallinnoinnista ja tilanteesta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio huolehtii rahaston 
varainhoidosta. Komissio hoitaa ja sijoittaa 
takuurahaston varoja moitteettoman 
varainhoidon periaatteen mukaisesti ja 

Komissio huolehtii rahaston varainhoidosta 
tämän asetuksen sekä rahaston sisäisten 
sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. 
Lisäksi komissio hoitaa ja sijoittaa 
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asiaankuuluvia vakavaraisuussääntöjä 
noudattaen.

takuurahaston varoja moitteettoman 
varainhoidon periaatteen mukaisesti ja 
asiaankuuluvia vakavaraisuussääntöjä 
noudattaen ja ottaen huomioon unionin 
ulkoista toimintaa ohjaavat periaatteet. 
Komissio selittää Euroopan parlamentille, 
miten rahaston hallinnointi on integroitu 
sen laajempaan kehittämisstrategiaan.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa joka vuosi viimeistään 
31 päivänä maaliskuuta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle komission 
tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä vaaditut 
tiedot takuurahaston tilanteesta.

Komissio toimittaa joka vuosi viimeistään 
31 päivänä maaliskuuta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle komission 
tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä kaikki 
vaaditut tiedot takuurahaston tilanteesta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi se toimittaa joka vuosi viimeistään 
31 päivänä toukokuuta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle 
vuosikertomuksen, joka koskee 
takuurahaston hoitoa edellisenä 
kalenterivuotena. Vuosikertomukseen on 
sisällytettävä esittely takuurahaston 
taloudellisesta tilanteesta edellisen 
kalenterivuoden lopussa, pääoman liikkeet 
edellisen kalenterivuoden aikana sekä 
merkittävät liiketoimet ja mahdolliset muut 
asiaankuuluvat tilinpäätöstiedot. 
Kertomuksessa on annettava tiedot myös 
varainhoidosta sekä rahaston toiminnan 

Lisäksi se toimittaa joka vuosi viimeistään 
31 päivänä toukokuuta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle 
vuosikertomuksen, joka koskee 
takuurahaston hoitoa edellisenä 
kalenterivuotena, ja arvion 9 prosentin 
tavoitesumman riittävyydestä, 3 artiklassa 
tarkoitetusta 10 prosentin raja-arvosta ja 
komission toteuttamasta takuurahaston 
varainhoidosta. Vuosikertomukseen on 
sisällytettävä esittely takuurahaston 
taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta 
edellisen kalenterivuoden lopussa, 
pääoman liikkeet edellisen kalenterivuoden 
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tuloksellisuudesta ja riskeistä edellisen 
kalenterivuoden lopussa.

aikana sekä merkittävät liiketoimet ja 
mahdolliset muut asiaankuuluvat 
tilinpäätöstiedot, kuten yksityiskohtaiset 
tiedot taattujen lainojen 
pääomasitoumuksista tai takuurahaston 
varoista vaikeissa markkinaolosuhteissa, 
sekä päätelmät ja saadut kokemukset. 
Kertomuksessa on annettava tiedot myös 
varainhoidosta sekä rahaston toiminnan 
tuloksellisuudesta ja riskeistä edellisen 
kalenterivuoden lopussa.


