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1.2.2018 A8-0132/7 

Amendement  7 

Jean Arthuis 

namens de Begrotingscommissie 

 

Verslag A8-0132/2017 

Eider Gardiazabal Rubial 

Garantiefonds voor externe maatregelen 

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

Voorstel voor een erordening 

– 

AMENDMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT* 

op het voorstel van de Commissie 

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

VERORDENING (EU) 2018/…  

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van … 

tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad tot instelling 

van een Garantiefonds voor externe maatregelen 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 

209 en 212, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure1, 

                                                 
* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het 

symbool ▐ aangegeven.]. 
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Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Het Garantiefonds voor externe maatregelen (het "Fonds") is geregeld bij 

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad 2. 

(2) Het Fonds ontvangt zijn middelen uit één jaarlijkse overmaking uit de algemene 

begroting van de Unie, rente over de belegging van de middelen van het Fonds en 

nabetalingen door in gebreke gebleven debiteuren. 

(3) De inkomsten uit risicopremies die zijn gegenereerd in het kader van de 

financieringsverrichtingen van de Europese Investeringsbank (EIB) waarvoor een 

begrotingsgarantie van de Unie geldt, moeten aan het Fonds worden overgemaakt. 

(4) Wanneer het bedrag van het Fonds het uitstaande bedrag in hoofdsom van het totaal 

van de verplichtingen van de Unie met meer dan 10 % overschrijdt, moet het surplus 

naar de algemene begroting van de Unie worden teruggeboekt om de algemene 

begroting van de Unie beter te beschermen tegen mogelijke extra 

wanbetalingsrisico's van de EIB-financieringsverrichtingen ten behoeve van de 

economische langetermijnveerkracht van vluchtelingen, migranten, gast- en 

doorreisgemeenschappen en gemeenschappen van herkomst als strategische 

respons om de onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken. 

(5) Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad moet derhalve 

dienovereenkomstig worden gewijzigd, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

                                                                                                                                                         
1 Standpunt van het Europees Parlement van … (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) 

en besluit van de Raad van …. 
2 Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad van 25 mei 2009 tot instelling van een Garantiefonds (PB L 145 van 

10.6.2009, blz. 10). 
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Artikel 1 

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 wordt als volgt gewijzigd: 

1) aan artikel 2 wordt het volgende streepje toegevoegd: 

"— inkomsten uit risicopremies die zijn gegenereerd in het kader van de 

financieringsverrichtingen van de EIB die door de Unie tegen een vergoeding 

worden gegarandeerd."; 

2) in artikel 3 wordt de derde alinea vervangen door: 

"Indien het bedrag van het Fonds het uitstaande bedrag in hoofdsom van het totaal 

van de verplichtingen van de Unie met meer dan 10 % overschrijdt, wordt het surplus 

naar de algemene begroting van de Europese Unie teruggeboekt. Dat surplus wordt 

in één enkele transactie naar een speciaal begrotingsonderdeel in de staat van 

ontvangsten van de algemene begroting van de Europese Unie van het jaar n+1 

teruggeboekt, op basis van het verschil aan het einde van het jaar n-1 tussen het 

bedrag van 10 % van het totale uitstaande bedrag in hoofdsom van de verplichtingen 

van de Unie en de waarde van de netto-activa van het Fonds, zoals berekend aan het 

begin van het jaar n."; 

3) artikel 7 wordt vervangen door: 

"Artikel 7 

De Commissie belast het EIB met het financiële beheer van het Fonds. 
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Uiterlijk op 30 juni 2019 dient de Commissie bij het Europees Parlement en bij 

de Raad een onafhankelijke externe evaluatie in over de voor- en nadelen van het 

belasten van de Commissie, de EIB, of een combinatie van beide, met het 

financieel beheer van de activa van het Fonds en van het Europees Fonds voor 

duurzame ontwikkeling, rekening houdend met de relevante technische en 

institutionele criteria die worden gehanteerd bij het vergelijken van 

vermogensbeheersdiensten, met inbegrip van de technische infrastructuur, een 

vergelijking van de kosten voor de verleende diensten, de institutionele structuur, 

verslaglegging, prestaties, verantwoordingsplicht en de deskundigheid van elke 

instelling en de overige mandaten voor het beheren van activa voor de algemene 

begroting van de Europese Unie. Waar passend gaat de evaluatie vergezeld van 

een wetgevingsvoorstel."; 



 

AM\1145100NL.docx 5/6 PE614.373v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

4) artikel 8 wordt vervangen door: 

"Artikel 8 

De Commissie zendt het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer uiterlijk op 

31 mei van elk jaar een jaarverslag toe over het beheer van het Fonds tijdens het 

voorgaande kalenderjaar. Het jaarverslag bevat een overzicht van de financiële 

positie en informatie over het functioneren van het Fonds aan het eind van het 

voorgaande kalenderjaar, de financiële stromen alsmede de belangrijke transacties en 

alle relevante informatie over de financiële rekeningen, zoals gedetailleerde 

informatie over uitstaande bedragen in hoofdsom van gegarandeerde leningen of 

de activa van het Fonds tijdens het voorgaande kalenderjaar, naast conclusies en 

getrokken lering. Het verslag bevat tevens informatie over het financieel beheer, de 

prestaties en het risico van het Fonds aan het eind van het vorige kalenderjaar. 

Vanaf 2019 en vervolgens om de drie jaar bevat het daarnaast een evaluatie van de 

toereikendheid van het in artikel 3, tweede alinea, bedoelde streefbedrag van 9 % 

en de in artikel 3, derde alinea, bedoelde drempel van 10 % voor het Fonds.". 
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Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 

het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 

lidstaat. 

Gedaan te …, 

Voor het Europees Parlement    Voor de Raad 

De voorzitter      De voorzitter 

_____________________________ 

 

 

Or. en 

 


