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12.4.2018 A8-0137/6 

Tarkistus  6 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2017/2136(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

51 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

51. on huolestunut siitä, että 

maksattamatta olevien sitoumusten määrä 

on noussut ennätykselliselle tasolle ja oli 

vuoden 2016 lopussa kaikkien aikojen 

korkein, 238 miljardia euroa; toteaa tämän 

määrän olevan 72 prosenttia korkeampi 

kuin vuonna 2007 ja vastaavan 2,9 vuoden 

maksuja (2,2 vuoden maksut vuonna 

2007); katsoo tämän lisänneen unionin 

velkaa ja siten myös unionin talousarvioon 

liittyvää taloudellista riskiä; 

51. on huolestunut siitä, että 

maksattamatta olevien sitoumusten määrä 

on noussut ennätykselliselle tasolle ja oli 

vuoden 2016 lopussa kaikkien aikojen 

korkein, 238 miljardia euroa; toteaa tämän 

määrän olevan 72 prosenttia korkeampi 

kuin vuonna 2007 ja vastaavan 2,9 vuoden 

maksuja (2,2 vuoden maksut vuonna 

2007); katsoo tämän lisänneen unionin 

velkaa ja siten myös unionin talousarvioon 

liittyvää taloudellista riskiä; korostaa, että 

vaikka unionin talousarvio ei saa olla 

alijäämäinen, sen pitkäaikaiset velat ovat 

todellisuudessa budjettivelkaa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

12.4.2018 A8-0137/7 

Tarkistus  7 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2017/2136(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

296 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 296 a. on huolestunut joidenkin 

komission jäsenten avoimuuden ja 

henkilökohtaisen rehellisyyden 

puutteesta, sillä jotkut heistä ovat 

tavanneet Goldman Sachsin palveluksessa 

olevaa Barrosoa tai saavat parlamentin 

vapaaehtoisesta eläkerahastosta eläkettä 

nykyisen komission jäsenen palkkansa 

lisäksi; pyytää komission puheenjohtajaa 

kertomaan parlamentille näkemyksensä 

mainituista tapauksista ja esittämään 

mahdollisia ratkaisuja, joilla tällaiset 

tilanteet vältetään jatkossa; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/8 

Tarkistus  8 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2017/2136(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

296 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 296 b. on erittäin huolestunut 

avoimuuden puutteesta, täydellisestä 

kilpailun puutteesta 

kelpoisuusvaatimukset täyttävien 

henkilöstön jäsenten keskuudessa sekä 

mahdollisesta unionin 

henkilöstösääntöjen väärinkäytöstä 

äskettäisessä tapauksessa, jossa komission 

puheenjohtajan kabinettipäällikkö 

nimitettiin komission uudeksi 

pääsihteeriksi; panee merkille, että 

parlamentin talousarvion 

valvontavaliokunnan komissiolta 

saamissa vastauksissa ei esitetty riittävästi 

perusteita sille, että pääsihteeri nimitettiin 

henkilöstösääntöjen 7 artiklan mukaisesti, 

jotta siirto voitaisiin tehdä julistamatta 

virkaa avoimeksi ja pyytämättä 

kelpoisuusvaatimukset täyttävää 

henkilöstöä hakemaan virkaa; odottaa 

komission puheenjohtajan esittävän 

parlamentille suunnitelmansa komission 

julkisuuskuvaan tuoreen pääsihteerin 

nimitysprosessin vuoksi tulleen särön 

korjaamiseksi; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/9 

Tarkistus  9 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2017/2136(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

297 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

297. kehottaa komissiota unionin 

julkisen hallinnon korkean tason 

takaamiseksi esittämään vuoden 2018 

loppuun mennessä ehdotuksen johtavien 

virkamiesten nimittämismenettelyksi, jolla 

varmistetaan, että parhaat ehdokkaat 

valitaan mahdollisimman avoimessa ja 

yhdenvertaisessa menettelyssä, ja joka on 

riittävä laaja, jotta sitä voidaan soveltaa 

myös muihin toimielimiin, kuten 

parlamenttiin ja neuvostoon; 

297. kehottaa komissiota tämän 

äskettäisen pääsihteerinimityksen vuoksi 

ja unionin riippumattoman julkisen 

hallinnon takaamiseksi esittämään vuoden 

2018 loppuun mennessä ehdotuksen 

johtavien virkamiesten 

nimittämismenettelyksi, jolla varmistetaan, 

että parhaat ehdokkaat valitaan 

mahdollisimman avoimessa ja 

yhdenvertaisessa menettelyssä, ja joka on 

riittävän laaja, jotta sitä voidaan soveltaa 

kaikkiin muihin unionin toimielimiin, 

myös parlamenttiin ja neuvostoon; 

Or. en 

 


