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Garantiefonds voor externe acties * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening 

van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94 tot instelling van 

een Garantiefonds (COM(2005)0130 – C6-0176/2005 – 2005/0025(CNS)) 

 

(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0130)1, 

– gelet op artikel 308 van het EG-Verdrag en artikel 203 van het EGA-Verdrag, op grond 

waarvan de Raad het Parlement heeft geraadpleegd (C6-0176/2005), 

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde 

rechtsgrondslag, 

– gelet op de artikelen 51 en 35 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6-0054/2006), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement; 

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag en 

artikel 119, lid 2, van het Euratom-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen; 

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 

goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 

wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie; 

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

de Commissie. 

                                                 
1 Nog niet in het PB gepubliceerd. 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst 
 

Amendementen van het Parlement 

Amendement 1 

VISUM 1 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap, en met name op 

artikel 308, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap, en met name op 

artikel 181 A, 

Amendement 2 

VISUM 2 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap voor 

Atoomenergie, en met name op artikel 

203,  

Schrappen 

Amendment 3 

OVERWEGING 4 

(4) Indien de ingestelde reserve om het 

Garantiefonds van middelen te voorzien in 

het kader van de financiële vooruitzichten 

2007-2013 wordt afgeschaft, dan dient de 

financiering van het Garantiefonds te 

worden gewaarborgd door middel van een 

verplichte uitgave uit de algemene 

begroting van de Europese Unie. 

(4) Indien de ingestelde reserve om het 

Garantiefonds van middelen te voorzien in 

het kader van de financiële vooruitzichten 

2007-2013 wordt afgeschaft, dan dient het 

Garantiefonds te worden gefinancierd 

zonder inachtneming van de maxima van 

de Financiële Vooruitzichten en in de 

reserve te worden opgenomen. 

Amendement 4 

OVERWEGING 7 

(7) Voor de vaststelling van deze 

verordening voorzien de Verdragen in 

geen andere bevoegdheden dan die van 

artikel 308 van het EG-Verdrag en artikel 

203 van het EGA-Verdrag, 

Schrappen 

Amendement 5 

ARTIKEL 1, PUNT 4 

Artikel 5, lid 2 (Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94) 

2. De op dit afvlakkingsmechanisme 

gebaseerde berekeningen staan los van de 

in artikel 3, derde alinea, en artikel 4 

2. De op dit afvlakkingsmechanisme 

gebaseerde berekeningen staan los van de 

in artikel 3, derde alinea, en artikel 4 



bedoelde berekeningen. Dit neemt evenwel 

niet weg dat zij samen in één jaarlijkse 

overdracht resulteren. Voor het uitvoeren 

van de berekeningen overeenkomstig de 

artikelen 3 en 4 worden de uit hoofde van 

dit afvlakkingsmechanisme uit de 

algemene begroting van de Europese Unie 

over te maken bedragen als netto-activa 

van het Fonds behandeld.  

bedoelde berekeningen. Dit neemt evenwel 

niet weg dat zij samen in één jaarlijkse 

overdracht resulteren, waarbij de diverse 

onderdelen evenwel apart worden 

gespecificeerd. Voor het uitvoeren van de 

berekeningen overeenkomstig de artikelen 

3 en 4 worden de uit hoofde van dit 

afvlakkingsmechanisme uit de algemene 

begroting van de Europese Unie over te 

maken bedragen als netto-activa van het 

Fonds behandeld. 

Amendement 6 

ARTIKEL 1, PUNT 4 

Artikel 5, lid 3 (Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94) 

3. Indien de middelen van het Fonds ten 

gevolge van het honoreren van garanties 

wegens één of meer aanzienlijke 

wanbetalingen dalen tot minder dan 50% 

van het streefbedrag, dient de Commissie 

een verslag in over de 

uitzonderingsmaatregelen die eventueel 

vereist zijn om het Fonds weer aan te 

vullen. 

3. Indien de middelen van het Fonds ten 

gevolge van het honoreren van garanties 

wegens één of meer aanzienlijke 

wanbetalingen dalen tot minder dan 75% 

van het streefbedrag, stelt de Commissie de 

begrotingsautoriteit onmiddellijk in 

kennis van de redenen voor deze situatie 

en dient zij een verslag in over de 

uitzonderingsmaatregelen die eventueel 

vereist zijn om het Fonds weer aan te 

vullen. 

 


