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Joachim Zeller 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja 

rakendusametid 

2017/2136(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 51 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

51. märgib murega, et täitmata 

kulukohustuste summa jõudis rekordilisele 

tasemele, jõudes 2016. aasta lõpuks kõigi 

aegade suurima summani (238 miljardit 

eurot), mis on 72 % suurem kui 2007. 

aastal ning vastab 2,9 aasta maksetele 

(2007. aastal 2,2 aasta maksetele); on 

seisukohal, et see on suurendanud 

võlgnevusi liidule ning seega ka liidu 

eelarve finantsriski; 

51. märgib murega, et täitmata 

kulukohustuste summa jõudis rekordilisele 

tasemele, jõudes 2016. aasta lõpuks kõigi 

aegade suurima summani (238 miljardit 

eurot), mis on 72 % suurem kui 2007. 

aastal ning vastab 2,9 aasta maksetele 

(2007. aastal 2,2 aasta maksetele); on 

seisukohal, et see on suurendanud 

võlgnevusi liidule ning seega ka liidu 

eelarve finantsriski; rõhutab, et liidu 

eelarves ei ole puudujäägi tekkimine 

lubatud, kuigi selle pikaajaliste 

kohustuste puhul on tegelikult tegemist 

eelarvevõlaga; 

Or. en 
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Punkt 296 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 296 a. on mures selle pärast, et teatavad 

komisjonivolinikud, kes osalesid 

kohtumisel Goldman Sachsi heaks 

töötava hr Barrosoga või kes saavad 

lisaks tegevvoliniku palgale Euroopa 

Parlamendi vabatahtlikust 

pensionifondist pensionit, ei ole käitunud 

läbipaistvalt ega ausalt; palub komisjoni 

presidendil anda parlamendile teada, 

mida ta nendest juhtumitest arvab, ja 

esitada võimalikud lahendused, millega 

selliseid olukordi edaspidi ära hoida; 

Or. en 
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Punkt 296 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 296 b. on väga mures, et kui hiljuti 

määrati uueks komisjoni peasekretäriks 

komisjoni presidendi kabinetiülem, ei 

tegutsetud läbipaistvalt, sobivate töötajate 

vahel ei korraldatud mingit konkurssi ja 

võimalik, et rikuti liidu personalieeskirju; 

märgib, et vastustes, mis komisjon 

parlamendi eelarvekontrollikomisjonile 

andis, et selgitatud piisavalt, miks 

kohaldati peasekretäri 

ametissenimetamise suhtes 

personalieeskirjade artiklit 7, mille 

kohaselt võib töötaja viia ühelt 

ametikohalt teisele, ilma et vaba 

ametikoht kuulutataks välja ja sobivaid 

töötajaid kutsutaks konkursil osalema; 

loodab, et komisjoni president esitab 

parlamendile kava, kuidas parandada 

kahju, mis peasekretäri hiljutise 

ametissenimetamisega komisjoni mainele 

tekitati; 

Or. en 
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Punkt 297 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

297. palub komisjonil suurepärase 

Euroopa avaliku halduse tagamise huvides 

esitada enne 2018. aasta lõppu ettepanek 

kõrgete ametnike ametisse määramise 

menetluse kohta, mis tagaks, et parimad 

kandidaadid valitakse suurima 

läbipaistvuse ja võrdsete võimaluste 

raamistikus ning et see raamistik oleks 

piisavalt laiaulatuslik, et seda saaks 

kohaldada ka teistele institutsioonidele, 

nagu Euroopa Parlament ja nõukogu; 

297. palub komisjonil komisjoni 

peasekretäri hiljutist ametissenimetamist 

arvestades ning sõltumatu Euroopa 

avaliku halduse tagamise huvides esitada 

enne 2018. aasta lõppu ettepanek kõrgete 

ametnike ametisse määramise menetluse 

kohta, mis tagaks, et parimad kandidaadid 

valitakse suurima läbipaistvuse ja võrdsete 

võimaluste raamistikus ning et see 

raamistik oleks piisavalt laiaulatuslik, et 

seda saaks kohaldada ka kõigile teistele 

liidu institutsioonidele, sh Euroopa 

Parlament ja nõukogu; 

Or. en 

 


