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Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

2017/2136(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

51. bemærker med bekymring, at der er 

blevet skabt et hidtil uset højt niveau af 

uindfriede forpligtelser, som ved udgangen 

af 2016 nåede et rekordhøjt niveau på 238 

mia. EUR, hvilket er 72 % højere end i 

2007 og svarer til 2,9 års betalinger 

sammenlignet med 2,2 år i 2007; mener, at 

dette har øget de beløb, som Unionen 

skylder, og dermed EU-budgettets 

finansielle eksponering; 

51. bemærker med bekymring, at der er 

blevet skabt et hidtil uset højt niveau af 

uindfriede forpligtelser, som ved udgangen 

af 2016 nåede et rekordhøjt niveau på 238 

mia. EUR, hvilket er 72 % højere end i 

2007 og svarer til 2,9 års betalinger 

sammenlignet med 2,2 år i 2007; mener, at 

dette har øget de beløb, som Unionen 

skylder, og dermed EU-budgettets 

finansielle eksponering; understreger, at 

EU-budgettet ikke må være i underskud, 

mens dets langsigtede forpligtelser reelt 

udgør budgettets gæld; 

Or. en 
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Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

2017/2136(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 296 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 296a. er bekymret over manglen på 

gennemsigtighed og personlig integritet 

hos visse kommissærer, da de deltog i et 

møde med Barrosso fra Goldman Sachs 

eller modtog pension fra Parlamentets 

frivillige pensionsfond ud over deres løn 

som aktive kommissærer; opfordrer 

Kommissionens formand til at dele sit syn 

på de nævnte sager med Parlamentet og 

til at fremlægge mulige løsninger for at 

undgå sådanne situationer i fremtiden; 

Or. en 
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Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

2017/2136(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 296 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 296b. er dybt bekymret over den 

manglende gennemsigtighed, fraværet af 

enhver form for konkurrence blandt 

kvalificerede medarbejdere og et eventuelt 

misbrug af Unionens personalevedtægt i 

forbindelse med den nylige udnævnelse af 

Kommissionsformandens kontorchef til 

ny generalsekretær i Kommissionen; 

bemærker, at Kommissionen i sine svar til 

Parlamentets Budgetkontroludvalget ikke 

i tilstrækkelig grad forklarede 

begrundelsen for udnævnelsen af 

generalsekretæren på grundlag af 

artikel 7 i personalevedtægten, således at 

overflytningen kunne foretages uden at 

slå stillingen op og gøre det muligt for 

kvalificerede ansatte at ansøge; forventer, 

at Kommissionens formand fremlægger 

sin plan for at rette op på skaderne på 

Kommissionens offentlige image på grund 

af den nylige udnævnelse af 

generalsekretæren for Parlamentet; 

Or. en 
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Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

2017/2136(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 297 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

297. opfordrer Kommissionen til – for at 

sikre en fremragende europæisk offentlig 

forvaltning – inden udgangen af 2018 at 

fremsætte et forslag til en procedure for 

udnævnelse af højtstående tjenestemænd, 

som sikrer, at de bedst egnede kandidater 

udvælges inden for en ramme af størst 

mulig gennemsigtighed og lige muligheder, 

og som er tilstrækkelig bred til, at den kan 

finde anvendelse på andre institutioner 

såsom Parlamentet og Rådet; 

297. opfordrer Kommissionen til – på 

baggrund af den nylige udnævnelse af 

Kommissionens generalsekretær og for at 

sikre en fremragende europæisk offentlig 

forvaltning – inden udgangen af 2018 at 

fremsætte et forslag til en procedure for 

udnævnelse af højtstående tjenestemænd, 

som sikrer, at de bedst egnede kandidater 

udvælges inden for en ramme af størst 

mulig gennemsigtighed og lige muligheder, 

og som er tilstrækkelig bred til, at den kan 

finde anvendelse på andre EU-

institutioner, herunder Parlamentet og 

Rådet; 

Or. en 

 


