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Förslag till förordning 

– 

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG* 

till kommissionens förslag 

--------------------------------------------------------- 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/ 

av den 

om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en 

garantifond för åtgärder avseende tredje land 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 209 och 

212, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

                                                 
* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar 

med symbolen ▌. 
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i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och 

av följande skäl: 

(1) Garantifonden för åtgärder avseende tredje land (nedan kallad fonden) regleras av rådets 

förordning (EG, Euratom) nr 480/20092. 

(2) Fonden tillförs medel genom ett årligt bidrag från unionens allmänna budget, ränta från 

fondens investerade medel och belopp som återvunnits från försumliga gäldenärer. 

(3) Intäkter från riskpremier som genererats från Europeiska investeringsbankens (EIB) 

finansieringstransaktioner med garanti från unionens budget bör inbetalas till fonden. 

(4) När överskottet i fonden överstiger 10 % av unionens totala utestående kapitalbelopp, 

bör överskottet återbetalas till unionens allmänna budget för att bättra skydda unionens 

allmänna budget mot ytterligare eventuella fallissemangsrisker från EIB:s 

finansieringstransaktioner för att hantera den långsiktiga ekonomiska motståndskraften 

för flyktingar, migranter och värd-, transit- och ursprungssamhällena som en 

strategisk respons för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration. 

(5) Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 bör därför ändras i enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

                                                 
1 Europaparlamentets ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den …. 
2 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 av den 25 maj 2009 om upprättande av en garantifond 

för åtgärder avseende tredje land (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10). 
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Artikel 1 

Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 ska ändras på följande sätt: 

1. I artikel 2 ska följande strecksats läggas till: 

”– intäkter från riskpremier som genererats av EIB:s finansieringstransaktioner som 

omfattas av unionens garanti som omfattas av ersättning.” 

2. I artikel 3 ska tredje stycket ersättas med följande: 

”Om fondens tillgångar överstiger 10 % av unionens totala utestående kapitalbelopp ska 

överskottet återbetalas till Europeiska unionens allmänna budget. Detta överskott ska 

betalas i en enda transaktion till en särskild rubrik i inkomstberäkningen i Europeiska 

unionens allmänna budget för år n+1 på grundval av differensen vid slutet av år n–1 

mellan 10 % av unionens totala utestående kapitalbelopp och värdet av fondens 

nettotillgångar, beräknat i början av år n.” 

3. Artikel 7 ska ersättas med följande: 

”Artikel 7 

Kommissionens ska överlåta fondens ekonomiska förvaltning på EIB. 
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Senast den 30 juni 2019 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet 

överlämna en oberoende extern utvärdering av för- och nackdelarna med att 

anförtro den ekonomiska förvaltningen av tillgångarna i fonden och Europeiska 

fonden för hållbar utveckling till kommissionen, EIB, eller till en kombination av 

båda, med beaktande av relevanta tekniska och institutionella kriterier som 

används vid jämförelse av kapitalförvaltningstjänster, inklusive teknisk 

infrastruktur, en jämförelse av kostnader för tillhandahållna tjänster, den 

institutionella strukturen, rapportering, resultat, ansvarsskyldighet och 

sakkunskapen hos varje institution och övriga kapitalförvaltningsuppdrag 

avseende Europeiska unionens allmänna budget. Utvärderingen ska vid behov 

åtföljas av ett lagstiftningsförslag.” 
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4. Artikel 8 ska ersättas med följande: 

”Artikel 8 

Senast den 31 maj varje år ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och 

revisionsrätten överlämna en årsrapport om fondens förvaltning under det föregående 

kalenderåret. Årsrapporten ska innehålla en presentation av fondens finansiella ställning 

och information om verksamheten vid utgången av föregående kalenderår, de 

finansiella flödena liksom betydande transaktioner och all relevant information om 

räkenskaperna, såsom detaljerad information om utestående kapital för garanterade 

lån eller fondens tillgångar under det föregående kalenderåret samt slutsatser och 

lärdomar. Rapporten ska också innehålla information om fondens ekonomiska 

förvaltning och fondensresultat och risker vid utgången av föregående kalenderår. Från 

och med 2019 och vart tredje år därefter ska den även inbegripa en bedömning av 

lämpligheten av det målbelopp på 9 % och det tröskelvärde på 10 % för fonden som 

avses i artikel 3 andra respektive tredje stycket .” 
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Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i  

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 

 

Or. en 

 


