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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

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

Garantiefonds 

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

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0582), 

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 209 en 212 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 

het Parlement is ingediend (C8-0374/2016), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de adviezen van de Commissie 

ontwikkelingssamenwerking, de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie 

internationale handel (A8-0132/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Het Garantiefonds ontvangt zijn 

middelen uit één jaarlijkse overmaking uit 

de algemene begroting van de Unie, rente 

over de belegging van de beschikbare 

middelen van het Garantiefonds en 

nabetalingen door in gebreke gebleven 

debiteuren. 

(2) Het Garantiefonds ontvangt zijn 

middelen uit één jaarlijkse overmaking uit 

de algemene begroting van de Unie, rente 

over de belegging van de beschikbare 

middelen van het Garantiefonds en 

nabetalingen door in gebreke gebleven 

debiteuren. De jaarlijkse overmaking mag 

niet ten koste gaan van de bestaande 



 

PE599.626v02-00 6/27 RR\1122072NL.docx 

NL 

activiteiten in rubriek IV. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het surplusbedrag van het 

Garantiefonds dat meer dan 10 % van het 

totale uitstaande bedrag van de Unie in 

hoofdsom bedraagt, moet naar de algemene 

begroting van de Unie worden 

teruggeboekt om de begroting beter te 

beschermen tegen mogelijke extra risico's 

van wanbetaling van de EIB-

financieringsverrichtingen waarmee de 

onderliggende oorzaken van migratie 

worden aangepakt. 

(4) Het surplusbedrag van het 

Garantiefonds dat meer dan 10 % van het 

totale uitstaande bedrag van de Unie in 

hoofdsom bedraagt, moet naar de algemene 

begroting van de Unie worden 

teruggeboekt om de begroting beter te 

beschermen tegen mogelijke extra risico's 

van wanbetaling van de EIB-

financieringsverrichtingen waarmee de 

door armoede, ongelijkheid, 

demografische groei, het gebrek aan 

economische en arbeidskansen, de 

klimaatverandering en de 

langetermijngevolgen van gedwongen 

verplaatsing veroorzaakte migratiedruk 

wordt aangepakt. 

 

Amendement  3 

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 

Garantiefonds moet de Commissie in staat 

stellen haar activabeheersactiviteiten te 

stroomlijnen en te consolideren, 

voortbouwend op bestaande structuren en 

goede prestaties. 

(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, en moet 

worden uitgevoerd volgens de strengste 

normen inzake transparantie en 

democratische verantwoordingsplicht. De 

overname van het beheer van de activa van 

het Garantiefonds moet de Commissie in 

staat stellen haar activabeheersactiviteiten 

verder te stroomlijnen en te consolideren, 

voortbouwend op bestaande structuren, en 

haar prestaties verder te verbeteren. De 
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overdracht van het beheer moet leiden tot 

kostenbesparingen voor de algemene 

begroting van de Unie en moet de 

Commissie in staat stellen het Europees 

Parlement betere en accuratere 

informatie over het beheer en de situatie 

van het Garantiefonds te verstrekken. 

 

Amendement  4 

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, rekening 

houdend met de beginselen die ten 

grondslag liggen aan het externe optreden 

van de Unie. De Commissie deelt het 

Europees Parlement mee hoe het beheer 

van het Fonds wordt ingepast in haar 

bredere ontwikkelingsstrategie. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 

Artikel 8 – alinea 1 

 

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 

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 



 

PE599.626v02-00 8/27 RR\1122072NL.docx 

NL 

vereiste informatie toe over de stand van 

het Garantiefonds. 

vereiste informatie toe over de stand van 

het Garantiefonds. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 

Artikel 8 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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, alsook een beoordeling van 

de toereikendheid van het streefbedrag 

van 9 % en de drempel van 10 % als 

bedoeld in artikel 3 en van het beheer van 

de activa van het Garantiefonds door de 

Commissie. 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. 
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24.3.2017 

ADVIES VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

aan de Begrotingscommissie 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds 

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

Rapporteur voor advies: Nirj Deva 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Het Garantiefonds voor extern optreden (GFEA) beschermt de begroting van de Unie tegen 

"schokken" als gevolg van wanbetalingen op door de EU gegarandeerde leningen. Het Fonds 

dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit het honoreren van algemene-

begrotingsgaranties voor derde landen en voorkomt daarmee dat de uitvoering van de 

begroting verstoord raakt in het geval van wanbetalingen. Tot dusver vertrouwde de 

Commissie het financieel beheer van het Garantiefonds toe aan de EIB, hoewel de financiële 

middelen van het Fonds eigendom bleven van de EU. 

 

Het voorstel van de Commissie om het beheer van de activa van het Garantiefonds over te 

nemen van de EIB maakt deel uit van een groter plan om uiteindelijk het beheer van alle 

activa te internaliseren. Aangezien de Commissie reeds zeven miljard euro onder haar beheer 

heeft, is zij van mening dat ze reeds over het personeel en de deskundigheid beschikt om het 

Fonds te beheren. Bovendien wordt op deze manier bespaard op de vergoeding die jaarlijks 

aan de EIB wordt betaald voor het beheer van de activa; in 2015 bedroeg deze vergoeding 861 

000 EUR. Gedurende een volledige MFK-periode zou de overname van het beheer van de 

activa volgens de Commissie een besparing opleveren waarmee een investering van 66 

miljoen EUR zou kunnen worden gefinancierd. 

 

De rapporteur staat in principe achter het voorstel van de Commissie om het beheer van de 

activa van het Garantiefonds over te nemen, maar acht het van essentieel belang dat het 

Europees Parlement en de Rekenkamer toezicht houden op het Garantiefond en de overdracht 

van het beheer van de activa aan de Commissie. Om die reden is de rapporteur van mening 

dat de Rekenkamer een externe effectbeoordeling en evaluatie moet uitvoeren, en wel twee 

jaar nadat de EIB het beheer van de activa van het Garantiefonds aan de Commissie heeft 

overgedragen. In het geval van een aanzienlijke prestatiekloof wordt het beheer van het 

Garantiefonds weer overgenomen door de EIB. 
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AMENDEMENTEN 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het surplusbedrag van het 

Garantiefonds dat meer dan 10 % van het 

totale uitstaande bedrag van de Unie in 

hoofdsom bedraagt, moet naar de algemene 

begroting van de Unie worden 

teruggeboekt om de begroting beter te 

beschermen tegen mogelijke extra risico's 

van wanbetaling van de EIB-

financieringsverrichtingen waarmee de 

onderliggende oorzaken van migratie 

worden aangepakt. 

(4) Het surplusbedrag van het 

Garantiefonds dat meer dan 10 % van het 

totale uitstaande bedrag van de Unie in 

hoofdsom bedraagt, moet naar de algemene 

begroting van de Unie worden 

teruggeboekt om de begroting beter te 

beschermen tegen mogelijke extra risico's 

van wanbetaling van de EIB-

financieringsverrichtingen waarmee de 

door armoede, ongelijkheid, 

demografische groei, het gebrek aan 

economische en arbeidskansen, de 

klimaatverandering en de 

langetermijngevolgen van gedwongen 

verplaatsing veroorzaakte migratiedruk 

wordt aangepakt. 

 

Amendement   2 

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 

Garantiefonds moet de Commissie in staat 

stellen haar activabeheersactiviteiten te 

stroomlijnen en te consolideren, 

voortbouwend op bestaande structuren en 

(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, en moet 

worden uitgevoerd overeenkomstig de 

hoogste normen inzake transparantie en 

democratische verantwoordingsplicht. De 

overname van het beheer van de activa van 

het Garantiefonds moet de Commissie in 
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goede prestaties. staat stellen haar activabeheersactiviteiten 

verder te stroomlijnen en te consolideren, 

voortbouwend op bestaande structuren en 

goede prestaties. 
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22.3.2017 

ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN 

aan de Begrotingscommissie 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds  

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

Rapporteur voor advies: Eduard Kukan 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Het voorstel van de Commissie wijzigt de verordening tot instelling van een garantiefonds in 

het kader van de herziening van het mandaat voor externe leningverstrekking door de 

Europese Investeringsbank, op een aantal technische punten.  

De rapporteur is het met deze wijzigingen eens, met uitzondering van de voorgestelde 

overdracht van het beheer van het Garantiefonds aan de Commissie.  

De rapporteur is van mening dat het Garantiefonds gedurende de huidige periode beheerd 

moet blijven door de Europese Investeringsbank. De rapporteur is van oordeel dat de 

herinlijving van het Garantiefonds bij de Commissie grondig voorbereid moet worden binnen 

het bredere kader van het beheer van het financiële instrumentarium van de EU voor het 

volgende meerjarig financieel kader. 

Op dit moment heeft de rapporteur nog geen sluitend bewijs gezien dat de overdracht van het 

beheer van het fonds aan de Commissie voor aanzienlijke voordelen zou zorgen en geen 

onnodige overlappingen tussen EU-instellingen zou creëren. De rapporteur is van oordeel dat 

de potentiële kosten en baten in meer detail bekeken moeten worden voordat een dergelijke 

verandering plaatsvindt. 

Daarom is de rapporteur ervan overtuigd dat een bredere discussie over de toekomstige 

structuur van externe leningen ruim voor de volgende financiële periode, vanaf 2020, moet 

plaatsvinden. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
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onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

 

Amendement   1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Het Garantiefonds ontvangt zijn 

middelen uit één jaarlijkse overmaking uit 

de algemene begroting van de Unie, rente 

over de belegging van de beschikbare 

middelen van het Garantiefonds en 

nabetalingen door in gebreke gebleven 

debiteuren. 

(2) Het Garantiefonds ontvangt zijn 

middelen uit één jaarlijkse overmaking uit 

de algemene begroting van de Unie, die 

niet ten koste mag zijn van de bestaande 

activiteiten onder rubriek IV, rente over de 

belegging van de beschikbare middelen 

van het Garantiefonds en nabetalingen door 

in gebreke gebleven debiteuren. 

 

Amendement  2 

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 

Garantiefonds moet de Commissie in staat 

stellen haar activabeheersactiviteiten te 

stroomlijnen en te consolideren, 

voortbouwend op bestaande structuren en 

goede prestaties. 

(5) De eventuele overdracht van het 

financiële beheer van het Garantiefonds 

van de EIB aan de Commissie moet aan 

een kosten-batenanalyse onderworpen 

worden, met het oog op het waarborgen 

van een maximale efficiëntie van de 

financiële hulpmiddelen van de Unie in 

het licht van het meerjarig financieel 

kader voor de periode na 2020. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 

Artikel 7 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) artikel 7 wordt vervangen door: Schrappen 

"Artikel 7  

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. " 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie dient ten laatste op 30 juni 

2018 bij het Europees Parlement en de 

Raad een verslag in met een beoordeling 

van de mogelijkheid om het beheer van 

het Garantiefonds over te dragen van de 

EIB naar de Commissie. Indien nodig, 

wordt bij het verslag een 

wetgevingsvoorstel gevoegd. 

 

Amendement   5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 

Artikel 8, lid 2 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Met ingang van 31 mei 2018 bevat het 

verslag tevens informatie over het 

financieel beheer, de prestaties en het 

risico van het Garantiefonds, alsook een 

beoordeling van de geschiktheid van het 

streefbedrag van 9 % en de drempel/het 
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plafond van 10 % voor het Garantiefonds. 
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22.3.2017 

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL 

aan de Begrotingscommissie 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds 

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

Rapporteur voor advies: Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

 

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 
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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 

Garantiefonds moet de Commissie in staat 

stellen haar activabeheersactiviteiten te 

stroomlijnen en te consolideren, 

voortbouwend op bestaande structuren en 

goede prestaties. 

(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 

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 

De Commissie draagt zorg voor het 

financiële beheer van het Fonds, 
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Commissie beheert en belegt de middelen 

van het Garantiefonds met inachtneming 

van het beginsel van goed financieel 

beheer en van adequate prudentiële 

regels."; 

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 

 

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 
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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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