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PR_COD_1amCom 

 

 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 

(EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende 

tredje land 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0582), 

– med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 209 och 212 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0374/2016), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från utskottet för 

utveckling, utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel 

(A8-0132/2017). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

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. 
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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 

EIB:s finansieringstransaktioner för att 

åtgärda de bakomliggande orsakerna till 

migrationskrisen. 

(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 

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. 
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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. 

Kommissionen ska förvalta och investera 

garantifondens medel i enlighet med 

principen om sund finansiell förvaltning 

samt följa lämpliga tillsynskrav.”, 

Kommissionens ska säkerställa den 

ekonomiska förvaltningen av fonden i 

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 
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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 

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.” 

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 

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.” 
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24.3.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING(*) 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, 

Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land 

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

Föredragande av yttrande: Nirj Deva 

 

KORTFATTAD MOTIVERING 

Garantifonden för åtgärder avseende tredje land skyddar EU:s budget från chocker som 

annars skulle kunna uppkomma i samband med uteblivna betalningar på lån som garanteras 

av EU. Fondens syfte är att täcka garantier från den allmänna budgeten för tredje land, så att 

man kan undvika eventuella störningar i genomförandet av budgeten om betalningar på lån 

uteblir. Kommissionen har hittills gett EIB i uppdrag att sköta garantifondens finansiella 

förvaltning, men medlen i fonden är fortfarande EU:s. 

 

Kommissionens förslag att ta över garantifondens kapitalförvaltning från EIB är ett led i en 

större plan för att i slutändan internalisera all kapitalförvaltning. Med tanke på att den redan 

förvaltar sju miljarder euro anser kommissionen att den redan har den personal och expertis 

som krävs för att förvalta fonden. Man skulle också spara in de årsavgifter som betalas till 

EIB för förvaltningen och som 2015 uppgick till 861 000 euro. Kommissionen säger att 

överföring av kapitalförvaltningen till kommissionen skulle, under en hel FBR-period, 

medföra besparingar som skulle möjliggöra finansiering av investeringar i storleksordningen 

66 miljoner euro. 

 

Föredraganden håller i princip med om kommissionens förslag att ta över kapitalförvaltningen 

av garantifondens tillgångar, men anser att det är mycket viktigt att Europaparlamentet och 

revisionsrätten övervakar garantifonden och överföringen av kapitalförvaltningen till 

kommissionen. Därför anser föredraganden att en extern konsekvensanalys och utvärdering 

bör göras av revisionsrätten två år efter det att kommissionen tagit över förvaltningen av 

garantifondens tillgångar från EIB. Om det visar sig att resultaten försämrats kraftigt ska 

förvaltningen av garantifonden föras tillbaka till EIB. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 
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Utskottet för utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande 

ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

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 EIB:s 

finansieringstransaktioner för att åtgärda 

de bakomliggande orsakerna till 

migrationskrisen. 

(4) Det överskott i garantifonden som 

överstiger 10 % av unionens totala 

utestående kapitalbelopp ska återbetalas till 

unionens allmänna budget för att bättre 

skydda budgeten mot ytterligare eventuella 

fallissemangsrisker från 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   2 

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, grundad på 

befintliga strukturer och goda resultat. 
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ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

Titel Garantifond för åtgärder avseende tredje land 

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

Ansvarigt utskott 

       Tillkännagivande i kammaren 

BUDG 

6.10.2016 
   

Yttrande från 

       Tillkännagivande i kammaren 

DEVE 

6.10.2016 

Föredragande av yttrande 

       Utnämning 

Nirj Deva 

16.12.2016 

Behandling i utskott 28.2.2017    

Antagande 21.3.2017    

Slutomröstning: resultat +: 

–: 

0: 

19 

2 

0 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, 

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda 

McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, 

Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana 

Zovko 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu 

Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil 

Slutomröstning: närvarande suppleanter 

(art. 200.2) 

Martina Werner 
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SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 

19 + 

ALDE Louis Michel, Paavo Väyrynen 

ECR Eleni Theocharous, Jan Zahradil 

PPE Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko 

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, 

Norbert Neuser, Martina Werner 

VERTS/ALE Florent Marcellesi 

 

2 - 

EFDD Raymond Finch 

GUE/NGL Lola Sánchez Caldentey 

 

0 0 

  

 

Teckenförklaring 

+ : Ja-röster 

- : Nej-röster 

0 : Nedlagda röster 
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22.3.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, 

Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land  

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

Föredragande av yttrande: Eduard Kukan 

 

 

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING 

Kommissionens förslag ändrar förordningen om upprättande av en garantifond för åtgärder 

avseende tredjeland i samband med översynen av Europeiska investeringsbankens (EIB) 

mandat för extern utlåning, vilket har medfört en del tekniska justeringar.  

Föredraganden stöder dessa justeringar, med undantag av förslaget att överföra förvaltningen 

av garantifonden till kommissionen.  

Det är föredragandens fasta övertygelse att förvaltningen av garantifonden, under innevarande 

period, även i fortsättningen bör skötas av EIB. Föredraganden anser att en intern förvaltning 

av garantifonden via kommissionen ingående måste förberedas inom den bredare ramen för 

förvaltningen av EU:s finansiella instrument i samband med nästa fleråriga budgetram. 

För närvarande har föredraganden inte fått något avgörande belägg för att överföringen av 

förvaltningen av fonden till kommissionen skulle medföra betydande fördelar och att det inte 

skulle skapa onödiga överlappningar mellan EU-institutionerna. Föredraganden anser att 

potentiella kostnader och fördelar bör utvärderas mer i detalj innan en sådan ändring 

genomförs. 

Föredraganden anser därför också att en bredare diskussion om den framtida strukturen för 

extern utlåning bör inledas i god tid före nästa budgetperiod, som inleds 2020. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande 
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ändringsförslag: 

 

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, som inte får missgynna befintliga 

verksamheter under rubrik IV, ränta från 

garantifondens investerade medel och 

belopp som återvunnits från felande 

gäldenärer. 

 

Ändringsförslag  2 

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) Möjligheten att överföra 

garantifondens finansiella förvaltning 
från EIB till kommissionen bör utvärderas 

i fråga om kostnader och fördelar, i syfte 
att säkerställa maximal effektivitet när det 

gäller användningen av unionens 

ekonomiska resurser med avseende på den 

fleråriga budgetramen efter 2020. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 – led 3 

Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 

Artikel 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Artikel 7 ska ersättas med 

följande: 

utgår 
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Artikel 7  

Kommissionens ska säkerställa den 

ekonomiska förvaltningen av fonden. 

Kommissionen ska förvalta och investera 

garantifondens medel i enlighet med 

principen om sund finansiell förvaltning 

samt följa lämpliga tillsynskrav.”, ’ 

 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 – led 4 

Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 

Artikel 8 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen ska senast den 30 juni 

2018 överlämna till Europaparlamentet 

och rådet en rapport som utvärderar 

möjligheten att överföra förvaltningen av 

garantifondens medel från EIB till 

kommissionen. Den rapporten ska vid 

behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag. 

 

Ändringsförslag   5 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 – led 4 

Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 

Artikel 8 – stycke 2b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Från och med den 31 maj 2018 ska 

årsrapporten också innehålla information 

om garantifondens ekonomiska 

förvaltning och dess resultat och risker 

samt en bedömning av huruvida 

målbeloppet på 9 % och tröskelvärdet på 

10 % för fonden är lämpliga. 
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22.3.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INTERNATIONELL HANDEL 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, 

Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land 

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

Föredragande av yttrande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

KORTFATTAD MOTIVERING 

Förslaget ändrar förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för 

åtgärder avseende tredje land och är en del av den ambitiösa externa investeringsplan som 

kommissionen tillkännagav den 7 juni 2016 i syfte att ytterligare konsolidera den europeiska 

migrationsagendan. Förslaget innehåller fyra ändringar till den befintliga förordningen. 

1. Det lägger till intäkter från riskpremier enligt EIB:s finansieringstransaktioner som en ny 

fjärde inkomstkälla för garantifonden. 

2. Det överskott i garantifonden som överstiger 10 % (i stället för de nuvarande 9 %) av det 

totala beloppet för utestående lån ska återbetalas till budgeten. Detta syftar till att 

tillhandahålla större finansiell kapacitet och att bättre skydda budgeten mot eventuella 

ytterligare fallissemangsrisker för EIB-transaktioner i samband med migrationskrisen. 

3. Förvaltningen av garantifondens medel ska överföras från EIB till kommissionen. 

Kommissionen har redan befogenhet att förvalta garantifonden för Efsi. Den föreslagna 

överföringen syftar till att ytterligare konsolidera kommissionens 

kapitalförvaltningsverksamhet. 

4. Kommissionen ska årligen till parlamentet, rådet och revisionsrätten överlämna en 

detaljerad rapport om garantifondens situation och dess förvaltning. Detta skulle kunna ge 

upphov till bättre och mer korrekt information baserad på de befintliga strukturerna vid dessa 

institutioner. 

Föredraganden stöder generellt sett dessa justeringar, med undantag för följande 

ändringsförslag: 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 
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Utskottet för internationell handel uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott beakta 

följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

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. Genom att överta 

garantifondens kapitalförvaltning bör 

kommissionen vara i stånd att ytterligare 

förenkla och konsolidera sin 

kapitalförvaltningsverksamhet och 

samordna alla externa 

finansieringsaspekter av den europeiska 

migrationsagendan, grundad på befintliga 

strukturer och goda resultat, som 

ytterligare bör stärkas. Överföringen av 

förvaltningen bör leda till 

kostnadsbesparingar för unionens budget 

och till att kommissionen lämnar bättre 

och mer korrekt information om 

garantifondens situation och dess 

förvaltning till Europaparlamentet. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 

Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 

Artikel 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionens ska säkerställa den 

ekonomiska förvaltningen av fonden. 

Kommissionen ska förvalta och investera 

garantifondens medel i enlighet med 

principen om sund finansiell förvaltning 

samt följa lämpliga tillsynskrav.”, 

Kommissionens ska säkerställa den 

ekonomiska förvaltningen av fonden i 

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 
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tillsynskrav, samtidigt som den beaktar de 

principer som vägleder unionens yttre 

åtgärder. Kommissionen ska underrätta 

Europaparlamentet om hur förvaltningen 

av fonden ingår i dess bredare 

utvecklingsstrategi. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 

Artikel 8 

 

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, till Europaparlamentet, 

rådet och revisionsrätten överlämna all den 

information som begärts om situationen 

inom garantifonden. 

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 

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.” 

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 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 

medel 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.” Rapporten ska 

även innehålla detaljerade uppgifter om 

användningen av fonden och om de 

förbättringar som de finansierade 

projekten medförde i mottagarländerna. 
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