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ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-063 
från budgetutskottet

Betänkande
Eider Gardiazabal Rubial A8-0132/2017
Garantifonden för åtgärder avseende tredje land

Förslag till förordning (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Garantifonden finansieras med ett 
årligt bidrag från unionens allmänna 
budget, ränta från garantifondens 
investerade medel och belopp som 
återvunnits från felande gäldenärer.

(2) Garantifonden finansieras med ett 
årligt bidrag från unionens allmänna 
budget, ränta från garantifondens 
investerade medel och belopp som 
återvunnits från felande gäldenärer. Det 
årliga bidraget bör inte missgynna 
befintliga verksamheter under rubrik 4.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det överskott i garantifonden som 
överstiger 10 % av unionens totala 
utestående kapitalbelopp ska återbetalas till 
unionens allmänna budget för att bättra 
skydda budgeten mot ytterligare eventuella 
fallissemangsrisker från 

(4) Det överskott i garantifonden som 
överstiger 10 % av unionens totala 
utestående kapitalbelopp ska återbetalas till 
unionens allmänna budget för att bättra 
skydda budgeten mot ytterligare eventuella 
fallissemangsrisker från 
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EIB:s finansieringstransaktioner för att 
åtgärda de bakomliggande orsakerna till 
migrationskrisen.

EIB:s finansieringstransaktioner för att 
hantera det migrationstryck som orsakas 
av fattigdom, ojämlikhet, demografisk 
tillväxt, brist på arbetstillfällen och 
ekonomiska möjligheter, 
klimatförändring samt de långsiktiga 
följderna av tvångsförflyttning.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Garantifondens finansiella 
förvaltning bör överföras från EIB till 
kommissionen, som har en etablerad rutin 
för att förvalta liknande investeringar. 
Genom att överta garantifondens 
kapitalförvaltning bör kommissionen vara i 
stånd att förenkla och konsolidera sin 
kapitalförvaltningsverksamhet, grundad på 
befintliga strukturer och goda resultat.

(5) Garantifondens finansiella 
förvaltning bör överföras från EIB till 
kommissionen, som har en etablerad rutin 
för att förvalta liknande investeringar, och 
den bör följa högsta standarder för 
transparens och demokratisk 
ansvarsskyldighet. Genom att överta 
garantifondens kapitalförvaltning bör 
kommissionen vara i stånd att ytterligare 
förenkla och konsolidera sin 
kapitalförvaltningsverksamhet, bygga på 
befintliga strukturer och ytterligare stärka 
dess goda resultat. Överföringen av 
förvaltningen bör leda till 
kostnadsbesparingar för unionens 
allmänna budget och möjliggöra för 
kommissionen att tillhandahålla 
Europaparlamentet bättre och mer 
korrekt information om garantifondens 
förvaltning och situation.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 3
Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009
”Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens ska säkerställa den 
ekonomiska förvaltningen av fonden. 

Kommissionens ska säkerställa den 
ekonomiska förvaltningen av fonden i 
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Kommissionen ska förvalta och investera 
garantifondens medel i enlighet med 
principen om sund finansiell förvaltning 
samt följa lämpliga tillsynskrav.”,

enlighet med denna förordning och med 
fondens interna bestämmelser och 
förfaranden. Kommissionen ska dessutom 
förvalta och investera garantifondens 
medel i enlighet med principen om sund 
finansiell förvaltning samt följa lämpliga 
tillsynskrav, samtidigt som den beaktar de 
principer som vägleder unionens yttre 
åtgärder. Kommissionen ska förklara för 
Europaparlamentet hur förvaltningen av 
fonden ingår i dess bredare 
utvecklingsstrategi.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 4
Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 mars varje år ska 
kommissionen, i samband med sin 
årsredovisning, överlämna till 
Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten den information som 
begärts om situationen inom garantifonden.

Senast den 31 mars varje år ska 
kommissionen, i samband med sin 
årsredovisning, överlämna till 
Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten all information som begärts 
om situationen inom garantifonden.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 4
Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009
Artikel 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 maj varje år ska 
kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet och revisionsrätten överlämna en 
årsrapport om garantifondens förvaltning 
under det föregående kalenderåret. 
Årsrapporten ska innehålla en presentation 
av garantifondens finansiella ställning vid 
utgången av föregående kalenderår, de 
finansiella flödena under föregående 
kalenderår liksom betydande transaktioner 

Senast den 31 maj varje år ska 
kommissionen dessutom till 
Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten översända en årsrapport om 
garantifondens förvaltning under det 
föregående kalenderåret, inbegripet en 
bedömning av lämpligheten av det 
målbelopp på 9 % och det tröskelvärde på 
10 % som avses i artikel 3 samt av 
kommissionens kapitalförvaltning av 
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och all relevant information om 
räkenskaperna. Den ska också innehålla 
information om garantifondens 
ekonomiska förvaltning och dess resultat 
och risker vid utgången av föregående 
kalenderår.”

garantifonden. Årsrapporten ska innehålla 
en presentation av garantifondens 
finansiella ställning och funktionssätt vid 
utgången av föregående kalenderår, de 
finansiella flödena under föregående 
kalenderår liksom betydande transaktioner 
och all relevant information om 
räkenskaperna, såsom detaljerad 
information om utestående kapital för 
garanterade lån eller garantifondens 
tillgångar i ogynnsamma situationer på 
marknaden samt slutsatser och lärdomar. 
Den ska också innehålla information om 
garantifondens ekonomiska förvaltning och 
dess resultat och risker vid utgången av 
föregående kalenderår.”


