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Voorstel voor een verordening (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Garantiefonds ontvangt zijn 
middelen uit één jaarlijkse overmaking uit 
de algemene begroting van de Unie, rente 
over de belegging van de beschikbare 
middelen van het Garantiefonds en 
nabetalingen door in gebreke gebleven 
debiteuren.

(2) Het Garantiefonds ontvangt zijn 
middelen uit één jaarlijkse overmaking uit 
de algemene begroting van de Unie, rente 
over de belegging van de beschikbare 
middelen van het Garantiefonds en 
nabetalingen door in gebreke gebleven 
debiteuren. De jaarlijkse overmaking mag 
niet ten koste gaan van de bestaande 
activiteiten in rubriek IV.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het surplusbedrag van het 
Garantiefonds dat meer dan 10 % van het 
totale uitstaande bedrag van de Unie in 
hoofdsom bedraagt, moet naar de algemene 
begroting van de Unie worden 

(4) Het surplusbedrag van het 
Garantiefonds dat meer dan 10 % van het 
totale uitstaande bedrag van de Unie in 
hoofdsom bedraagt, moet naar de algemene 
begroting van de Unie worden 
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teruggeboekt om de begroting beter te 
beschermen tegen mogelijke extra risico's 
van wanbetaling van de EIB-
financieringsverrichtingen waarmee de 
onderliggende oorzaken van migratie 
worden aangepakt.

teruggeboekt om de begroting beter te 
beschermen tegen mogelijke extra risico's 
van wanbetaling van de EIB-
financieringsverrichtingen waarmee de 
door armoede, ongelijkheid, 
demografische groei, het gebrek aan 
economische en arbeidskansen, de 
klimaatverandering en de 
langetermijngevolgen van gedwongen 
verplaatsing veroorzaakte migratiedruk 
wordt aangepakt.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het financiële beheer van het 
Garantiefonds moet worden overgedragen 
van de EIB aan de Commissie, die 
praktische ervaring heeft met het beheer 
van dergelijke beleggingen. De overname 
van het beheer van de activa van het 
Garantiefonds moet de Commissie in staat 
stellen haar activabeheersactiviteiten te 
stroomlijnen en te consolideren, 
voortbouwend op bestaande structuren en 
goede prestaties.

(5) Het financiële beheer van het 
Garantiefonds moet worden overgedragen 
van de EIB aan de Commissie, die 
praktische ervaring heeft met het beheer 
van dergelijke beleggingen, en moet 
worden uitgevoerd volgens de strengste 
normen inzake transparantie en 
democratische verantwoordingsplicht. De 
overname van het beheer van de activa van 
het Garantiefonds moet de Commissie in 
staat stellen haar activabeheersactiviteiten 
verder te stroomlijnen en te consolideren, 
voortbouwend op bestaande structuren, en 
haar prestaties verder te verbeteren. De 
overdracht van het beheer moet leiden tot 
kostenbesparingen voor de algemene 
begroting van de Unie en moet de 
Commissie in staat stellen het Europees 
Parlement betere en accuratere 
informatie over het beheer en de situatie 
van het Garantiefonds te verstrekken.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009
Artikel 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie draagt zorg voor het 
financiële beheer van het Fonds. De 
Commissie beheert en belegt de middelen 
van het Garantiefonds met inachtneming 
van het beginsel van goed financieel 
beheer en van adequate prudentiële regels.

De Commissie draagt zorg voor het 
financiële beheer van het Fonds, 
overeenkomstig deze verordening en de 
interne regels en procedures van het 
Fonds. Voorts beheert en belegt de 
Commissie de middelen van het 
Garantiefonds met inachtneming van het 
beginsel van goed financieel beheer en van 
adequate prudentiële regels, rekening 
houdend met de beginselen die ten 
grondslag liggen aan het externe optreden 
van de Unie. De Commissie deelt het 
Europees Parlement mee hoe het beheer 
van het Fonds wordt ingepast in haar 
bredere ontwikkelingsstrategie.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 maart van elk jaar zendt de 
Commissie het Europees Parlement, de 
Raad en de Rekenkamer, in het kader van 
de financiële staten van de Commissie, de 
vereiste informatie toe over de stand van 
het Garantiefonds.

Uiterlijk op 31 maart van elk jaar zendt de 
Commissie het Europees Parlement, de 
Raad en de Rekenkamer, in het kader van 
de financiële staten van de Commissie, alle 
vereiste informatie toe over de stand van 
het Garantiefonds.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009
Artikel 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast zendt zij het Europees 
Parlement, de Raad en de Rekenkamer 
uiterlijk op 31 mei van elk jaar een 
jaarverslag toe over het beheer van het 
Garantiefonds tijdens het voorgaande 

Daarnaast zendt zij het Europees 
Parlement, de Raad en de Rekenkamer 
uiterlijk op 31 mei van elk jaar een 
jaarverslag toe over het beheer van het 
Garantiefonds tijdens het voorgaande 



PE614.373/ 4

NL

kalenderjaar. Het jaarverslag bevat een 
overzicht van de financiële positie van het 
Garantiefonds aan het eind van het 
voorgaande kalenderjaar, de financiële 
stromen tijdens het voorgaande 
kalenderjaar alsmede de belangrijke 
transacties en alle relevante informatie over 
de financiële rekeningen. Het verslag bevat 
tevens informatie over het financieel 
beheer, de prestaties en het risico van het 
Garantiefonds aan het eind van het 
voorgaande kalenderjaar.

kalenderjaar, alsook een beoordeling van 
de toereikendheid van het streefbedrag 
van 9 % en de drempel van 10 % als 
bedoeld in artikel 3 en van het beheer van 
de activa van het Garantiefonds door de 
Commissie. Het jaarverslag bevat een 
overzicht van de financiële positie en het 
functioneren van het Garantiefonds aan 
het eind van het voorgaande kalenderjaar, 
de financiële stromen tijdens het 
voorgaande kalenderjaar alsmede de 
belangrijke transacties en alle relevante 
informatie over de financiële rekeningen, 
zoals gedetailleerde informatie over 
uitstaand kapitaal van gegarandeerde 
leningen of de activa van het 
Garantiefonds in moeilijke 
marktomstandigheden, alsook conclusies 
en getrokken lering. Het verslag bevat 
tevens informatie over het financieel 
beheer, de prestaties en het risico van het 
Garantiefonds aan het eind van het 
voorgaande kalenderjaar.


