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Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

2017/2136(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 51 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

51. διαπιστώνει με ανησυχία ότι το 

επίπεδο εκκρεμών αναλήψεων 

υποχρεώσεων έχει φτάσει σε πρωτοφανές 

ύψος, και στο τέλος του 2016 βρισκόταν 

στο ιστορικά υψηλό ποσό των 238 

δισεκατομμυρίων ευρώ, ήταν δηλαδή κατά 

72% μεγαλύτερο από ό,τι το 2007 και 

αντιστοιχούσε σε 2,9 έτη πληρωμών έναντι 

2,2 ετών το 2007· θεωρεί ότι αυτό έχει 

αυξήσει τα ποσά που οφείλει η ΕΕ και, 

συνακόλουθα, το χρηματοδοτικό άνοιγμα 

του προϋπολογισμού της Ένωσης· 

51. διαπιστώνει με ανησυχία ότι το 

επίπεδο εκκρεμών αναλήψεων 

υποχρεώσεων έχει φτάσει σε πρωτοφανές 

ύψος, και στο τέλος του 2016 βρισκόταν 

στο ιστορικά υψηλό ποσό των 238 

δισεκατομμυρίων ευρώ, ήταν δηλαδή κατά 

72% μεγαλύτερο από ό,τι το 2007 και 

αντιστοιχούσε σε 2,9 έτη πληρωμών έναντι 

2,2 ετών το 2007· θεωρεί ότι αυτό έχει 

αυξήσει τα ποσά που οφείλει η ΕΕ και, 

συνακόλουθα, το χρηματοδοτικό άνοιγμα 

του προϋπολογισμού της Ένωσης· τονίζει 

ότι, ενώ ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν 

επιτρέπεται να παρουσιάζει έλλειμμα, οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του 

αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα 

το δημοσιονομικό έλλειμμα· 
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Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

2017/2136(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 296 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 296 α. εκφράζει την ανησυχία του για την 

έλλειψη διαφάνειας και προσωπικής 

ακεραιότητας που επέδειξαν ορισμένοι 

Επίτροποι οι οποίοι συμμετείχαν σε 

συνεδρίαση με τον κ. Barrosso της 

Goldman Sachs ή που λαμβάνουν 

σύνταξη από το Ταμείο Εθελοντικής 

Συνταξιοδότησης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου επιπλέον του μισθού τους 

ως εν ενεργεία Επιτρόπου· ζητεί από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής να συμμεριστεί 

την άποψη του Κοινοβουλίου σχετικά με 

τις προαναφερθείσες υποθέσεις και να 

προτείνει πιθανές λύσεις ώστε να 

αποφεύγονται παρόμοιες καταστάσεις 

στο μέλλον· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

2017/2136(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 296 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 296 β. εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του 

για την έλλειψη διαφάνειας, την απουσία 

άλλων υποψηφιοτήτων από υπαλλήλους 

που πληρούν τις προϋποθέσεις και την 

ενδεχόμενη παραβίαση του Κανονισμού 

Υπηρεσιακής Κατάστασης των 

υπαλλήλων της Ένωσης στην περίπτωση 

του πρόσφατου διορισμού του επικεφαλής 

του Γραφείου του Προέδρου στη θέση 

του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής· 

επισημαίνει ότι οι απαντήσεις της 

Επιτροπής στην κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 

δεν εξηγούν επαρκώς την αιτιολόγηση για 

τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα με 

χρήση του άρθρου 7 του Κανονισμού 

Υπηρεσιακής Κατάστασης που προβλέπει 

μετάθεση χωρίς προκήρυξη για την 

πλήρωση κενής θέσης και πρόσκληση για 

την υποβολή υποψηφιοτήτων από 

επιλέξιμους υπαλλήλους· αναμένει από 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής να 

παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο το σχέδιό 

του για τη βελτίωση της τρωθείσας 

εικόνας της Επιτροπής μετά τον 

πρόσφατο διορισμό του Γενικού 

Γραμματέα· 

Or. en 
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Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

2017/2136(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 297 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

297. με στόχο να εξασφαλιστεί μια 

άριστη ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, 

καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, πριν από 

το τέλος του 2018, πρόταση για τη 

διαδικασία διορισμού των ανώτερων 

υπαλλήλων, που θα διασφαλίζει την 

επιλογή των καλύτερων υποψηφίων σε 

πλαίσιο μέγιστης διαφάνειας και ίσων 

ευκαιριών, και η οποία θα είναι αρκούντως 

ευρεία ώστε να εφαρμόζεται στα υπόλοιπα 

θεσμικά όργανα, όπως το Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο· 

297. μετά τον πρόσφατο διορισμό του 

Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής και 
με στόχο να εξασφαλιστεί μια ανεξάρτητη 

ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, καλεί την 

Επιτροπή να υποβάλει, πριν από το τέλος 

του 2018, πρόταση για τη διαδικασία 

διορισμού των ανώτερων υπαλλήλων, που 

θα διασφαλίζει την επιλογή των 

καλύτερων υποψηφίων σε πλαίσιο 

μέγιστης διαφάνειας και ίσων ευκαιριών, 

και θα είναι αρκούντως ευρεία ώστε να 

εφαρμόζεται σε όλα τα υπόλοιπα θεσμικά 

όργανα της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων του Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου· 

Or. en 

 


