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BEKNOPTE MOTIVERING 

Dit voorstel strekt tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling 

van een Garantiefonds en maakt deel uit van een ambitieus plan voor externe investeringen 

dat de Commissie op 7 juni 2016 heeft aangekondigd met het oog op de verdere consolidering 

van de Europese migratieagenda. Het voorstel behelst vier wijzigingen van de bestaande 

verordening. 

1. Op grond van het voorstel zullen de inkomsten uit risicopremies die in het kader van de 

financieringsverrichtingen van de EIB worden gegenereerd, worden toegevoegd als een vierde 

bron van inkomsten voor het Garantiefonds. 

2. Het surplusbedrag van het Garantiefonds dat meer dan 10% van de totale uitstaande 

leningen bedraagt (in plaats van 9%, zoals momenteel het geval is), zal naar de begroting 

worden teruggeboekt. Deze aanpassing is bedoeld om de financiële draagkracht te vergroten 

en daarmee de begroting beter te beschermen tegen mogelijke extra risico's van de 

wanbetaling van EIB-verrichtingen die verband houden met de migratiecrisis. 

3. Het beheer van de activa van het Garantiefonds wordt overgedragen van de EIB aan de 

Europese Commissie. De Commissie is al belast met het beheer van het Garantiefonds van het 

EFSI. Met de voorgestelde overdracht wordt verdere consolidering van de 

activabeheersactiviteiten van de Commissie beoogd. 

4. Elk jaar zal de Commissie aan het Parlement, de Raad en de Rekenkamer een gedetailleerd 

verslag voorleggen over de stand en het beheer van het Garantiefonds. Op basis van de 

bestaande structuren tussen deze instellingen zou dit betere en accuratere informatie kunnen 

opleveren. 

De rapporteur kan zich grotendeels vinden in deze wijzigingen, met uitzondering van de 

volgende amendementen. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

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 

(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 
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Garantiefonds moet de Commissie in staat 

stellen haar activabeheersactiviteiten te 

stroomlijnen en te consolideren, 

voortbouwend op bestaande structuren en 

goede prestaties. 

Garantiefonds moet de Commissie in staat 

stellen haar activabeheersactiviteiten 

verder te stroomlijnen en te consolideren 

en alle externe financieringsaspecten van 

de Europese migratieagenda te 

coördineren, waarbij zij voortbouwt op 

bestaande structuren en haar prestaties 

verder versterkt. De overdracht van het 

beheer moet leiden tot kostenbesparingen 

voor de begroting van de Unie en moet 

ervoor zorgen dat de Commissie betere en 

accuratere informatie over het beheer en 

de stand van het Garantiefonds verstrekt 

aan het Europees Parlement. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 

Artikel 7 

 

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, daarbij 

rekening houdend met de beginselen die 

ten grondslag liggen aan het extern 

optreden van de Unie. De Commissie deelt 

het Europees Parlement mee hoe het 

beheer van het Fonds wordt ingepast in 

haar bredere ontwikkelingsstrategie." 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 

Artikel 8 
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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. 

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 

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." 

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 

kalenderjaar. 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. Het verslag 

voorziet voorts in gedetailleerde 

informatie over de benutting van het 

Fonds en de verbetering die de 

gefinancierde projecten brengen in de 

begunstigde landen." 
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