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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tagatisfondi rahastatakse ühe iga-
aastase maksega Euroopa liidu 
üldeelarvest, tagatisfondi investeeritud 
vahenditest saadud tulust ja summadega, 
mis nõutakse sisse laenukohustused 
täitmata jätnud võlgnikelt.

(2) Tagatisfondi rahastatakse ühe iga-
aastase maksega Euroopa liidu 
üldeelarvest, tagatisfondi investeeritud 
vahenditest saadud tulust ja summadega, 
mis nõutakse sisse laenukohustused 
täitmata jätnud võlgnikelt. Iga-aastast 
makset ei tohiks teha 4. rubriigi 
olemasolevate meetmete arvelt.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et paremini kaitsta ELi 
eelarvet rände algpõhjuste kõrvaldamiseks 
tehtavatest EIP finantseerimistehingutest 
lähtuva täiendava maksejõuetuse riski 
vastu, tuleks liidu üldeelarvesse tagasi 

(4) Selleks et paremini kaitsta ELi 
eelarvet vaesusest, ebavõrdsusest, 
rahvastiku juurdekasvust, töö- ja 
majanduslike võimaluste puudusest, 
kliimamuutustest ja sundrände 
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maksta see osa tagatisfondi ülejäägist, mis 
ületab 10 % liidu kapitalikohustuste 
kogusummast.

pikaajalistest tagajärgedest tingitud 
rändesurve kõrvaldamiseks tehtavatest EIP 
finantseerimistehingutest lähtuva täiendava 
maksejõuetuse riski vastu, tuleks liidu 
üldeelarvesse tagasi maksta see osa 
tagatisfondi ülejäägist, mis ületab 10 % 
liidu kapitalikohustuste kogusummast.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tagatisfondi finantsjuhtimine tuleks 
EIP asemel usaldada komisjonile, kes juba 
haldab muid sarnaseid investeeringuid. 
Pärast tagatisfondi varade halduse 
ülevõtmist peaks komisjonil olemasoleva 
organisatsiooni ja seniste heade tulemuste 
põhjal olema võimalik varahaldust 
lihtsustada ja konsolideerida.

(5) Tagatisfondi finantsjuhtimine tuleks 
EIP asemel usaldada komisjonile, kes juba 
haldab muid sarnaseid investeeringuid, ja 
finantsjuhtimine peaks toimuma 
läbipaistvuse ja demokraatliku 
aruandekohustuse kõrgeimate standardite 
kohaselt. Pärast tagatisfondi varade 
halduse ülevõtmist peaks komisjonil 
olemasolevale organisatsioonile tuginedes 
ja tulemusi jätkuvalt parandades olema 
võimalik varahaldust veelgi lihtsustada ja 
konsolideerida. Halduse üleandmine 
peaks tooma kaasa kulude kokkuhoiu 
liidu üldeelarves ning võimaldama 
komisjonil esitada Euroopa Parlamendile 
paremat ja täpsemat teavet tagatisfondi 
tegevuse ja olukorra kohta.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondi finantsjuhtimise tagab komisjon. 
Komisjon haldab ja investeerib tagatisfondi 
varasid usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtte kohaselt ja järgib asjakohaseid 
usaldatavusnõudeid.“

Fondi finantsjuhtimise tagab komisjon 
vastavalt käesolevale määrusele ning 
fondi sise-eeskirjadele ja menetlustele. 
Lisaks haldab ja investeerib komisjon 
tagatisfondi varasid usaldusväärse 
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finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt ja 
järgib asjakohaseid usaldatavusnõudeid, 
võttes arvesse liidu välistegevuse 
põhimõtteid. Komisjon selgitab Euroopa 
Parlamendile, kuidas on fondi haldamine 
integreeritud tema laiemasse 
arengustrateegiasse.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab iga aasta 31. märtsiks 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
kontrollikojale komisjoni finantsaruannete 
raames nõutava teabe tagatisfondi olukorra 
kohta.

Komisjon esitab iga aasta 31. märtsiks 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
kontrollikojale kogu komisjoni 
finantsaruannete raames nõutava teabe 
tagatisfondi olukorra kohta.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009
Artikkel 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale selle saadab komisjon iga aasta 31. 
maiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
kontrollikojale aruande tagatisfondi 
tegevuse kohta eelmisel kalendriaastal. 
Selles aastaaruandes esitatakse ülevaade 
tagatisfondi finantsseisundist eelmise 
kalendriaasta lõpu seisuga, eelmise 
kalendriaasta rahavoogude aruanne, 
oluliste tehingute ülevaade ja muu 
asjakohane teave finantskontode kohta. 
Aruandes esitatakse ka teave 
finantsjuhtimise ning tagatisfondi 
tulemuste ja riski kohta eelmise 
kalendriaasta lõpu seisuga.“

Lisaks esitab komisjon iga aasta 31. maiks 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
kontrollikojale aruande tagatisfondi 
tegevuse kohta eelmisel kalendriaastal 
ning hinnangu artiklis 3 osutatud 9 % 
sihtsumma ja 10 % lävendi piisavuse 
kohta ja tagatisfondi varade haldamise 
kohta komisjoni poolt. Selles 
aastaaruandes esitatakse ülevaade 
tagatisfondi finantsseisundist ja 
toimimisest eelmise kalendriaasta lõpu 
seisuga, eelmise kalendriaasta rahavoogude 
aruanne, oluliste tehingute ülevaade ja muu 
asjakohane teave finantskontode kohta, 
näiteks üksikasjalik teave tagatud laenude 
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jäägi või tagatisfondi varade kohta 
rasketes turutingimustes, samuti 
järeldused ja saadud kogemused. 
Aruandes esitatakse ka teave 
finantsjuhtimise ning tagatisfondi 
tulemuste ja riski kohta eelmise 
kalendriaasta lõpu seisuga.“


