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LYHYET PERUSTELUT 

Ehdotuksella muutetaan takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille 

annettua asetusta (EY, Euratom) N:o 480/2009, ja se muodostaa osan komission 7. kesäkuuta 

2016 esittelemää kunnianhimoista ulkoista investointiohjelmaa, jolla pyritään edelleen 

vahvistamaan Euroopan muuttoliikeagendaa. Ehdotuksessa esitetään neljä tarkistusta 

nykyiseen asetukseen. 

1. Sillä lisätään EIP:n rahoitustoiminnan myötä syntyvät riskipreemiotulot takuurahaston 

neljänneksi tulonlähteeksi. 

2. Takuurahaston varat, jotka ylittävät 10 prosenttia (nykyisten 9 prosentin sijasta) 

myönnettyjen lainojen kokonaismäärästä, palautetaan talousarvioon. Tällä pyritään nostamaan 

taloudellisia valmiuksia, jotta voidaan suojata talousarviota paremmin mahdollisilta 

ylimääräisiltä luottoriskeiltä muuttoliikekriisiin liittyvien EIP:n toimien yhteydessä. 

3. Ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahaston varojen hoito siirretään EIP:ltä 

komissiolle. Komissio hoitaa jo Euroopan strategisten investointien rahaston takuurahastoa. 

Ehdotetulla siirrolla pyritään edelleen vahvistamaan komission varainhoitotoimintaa. 

4. Komissio esittää vuosittain parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle 

yksityiskohtaisen kertomuksen takuurahaston tilanteesta ja hoidosta. Tämä voisi tuottaa 

parempaa ja täsmällisempää tietoa toimielinten välisten nykyisten rakenteiden pohjalta. 

Valmistelija hyväksyy yleisesti ottaen nämä mukautukset lukuun ottamatta seuraavia 

tarkistuksia. 

TARKISTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa ottamaan 

huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

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 

(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 edelleen 

varojen hoitoon liittyviä toimiaan sekä 

koordinoida kaikkia Euroopan 

muuttoliikeagendan ulkoiseen 
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hyödyntäen. rahoitukseen liittyviä näkökohtia 

olemassa olevia rakenteita hyödyntäen ja 

aiempia hyviä tuloksia entisestään 

parantaen. Hallinnoinnin siirron olisi 

johdettava säästöihin unionin 

talousarviossa sekä siihen, että komissio 

antaa parlamentille parempia ja 

täsmällisempiä tietoja takuurahaston 

hallinnoinnista ja tilanteesta. 

 

Tarkistus  2 

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 

asiaankuuluvia vakavaraisuussääntöjä 

noudattaen.”; 

Komissio huolehtii rahaston varainhoidosta 

tämän asetuksen sekä rahaston sisäisten 

sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. 

Lisäksi komissio hoitaa ja sijoittaa 

takuurahaston varoja moitteettoman 

varainhoidon periaatteen mukaisesti ja 

asiaankuuluvia vakavaraisuussääntöjä 

noudattaen ja ottaen huomioon unionin 

ulkoista toimintaa ohjaavat periaatteet. 

Komissio selittää Euroopan parlamentille, 

miten rahaston hoito on sisällytetty sen 

laajempaan kehittämisstrategiaan.”; 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009 

8 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio toimittaa joka vuosi viimeistään 

31 päivänä maaliskuuta Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja 

tilintarkastustuomioistuimelle komission 

tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä vaaditut 

Komissio toimittaa joka vuosi viimeistään 

31 päivänä maaliskuuta Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja 

tilintarkastustuomioistuimelle komission 

tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä kaikki 
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tiedot takuurahaston tilanteesta. vaaditut tiedot takuurahaston tilanteesta. 

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 

tuloksellisuudesta ja riskeistä edellisen 

kalenterivuoden lopussa.” 

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 ja toiminnasta 

edellisen kalenterivuoden lopussa, 

pääoman liikkeet edellisen kalenterivuoden 

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. Lisäksi 

kertomuksessa on annettava 

yksityiskohtaiset tiedot rahaston käytöstä 

ja parannuksista, joita rahoitetut 

hankkeet ovat saaneet aikaan 

edunsaajamaissa.” 
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