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12.4.2018 A8-0137/6 

Amendement  6 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

2017/2136(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 51 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

51. stelt met bezorgdheid vast dat er 

sprake is van een ongekend hoog bedrag 

aan uitstaande vastleggingen, dat eind 2016 

een historisch peil van 238 miljard EUR 

haalde, d.i. 72 % hoger dan in 2007, en 

overeenkomt met 2,9 jaar aan betalingen 

tegenover 2,2 jaar in 2007; is van mening 

dat de schuldenlast van de EU en bijgevolg 

de financiële blootstelling van de begroting 

van de Unie hierdoor zijn toegenomen; 

51. stelt met bezorgdheid vast dat er 

sprake is van een ongekend hoog bedrag 

aan uitstaande vastleggingen, dat eind 2016 

een historisch peil van 238 miljard EUR 

haalde, d.i. 72 % hoger dan in 2007, en 

overeenkomt met 2,9 jaar aan betalingen 

tegenover 2,2 jaar in 2007; is van mening 

dat de schuldenlast van de EU en bijgevolg 

de financiële blootstelling van de begroting 

van de Unie hierdoor zijn toegenomen; 

benadrukt dat de begroting van de Unie 

geen tekort mag vertonen, terwijl de 

langlopende verplichtingen in feite de 

begrotingsschuld vormen; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/7 

Amendement  7 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

2017/2136(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 296 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 296 bis. is bezorgd over een gebrek 

aan transparantie en persoonlijke 

integriteit van bepaalde leden van de 

Commissie aangezien zij een bijeenkomst 

met de heer Barroso van Goldman Sachs 

hebben bijgewoond of een pensioen 

ontvangen van het vrijwillige 

Pensioenfonds van het Parlement 

bovenop hun salaris als actieve 

commissaris; vraagt de voorzitter van de 

Commissie om zijn standpunt over de 

genoemde gevallen met het Parlement te 

delen en om mogelijke oplossingen te 

presenteren om dit soort situaties in de 

toekomst te voorkomen; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/8 

Amendement  8 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

2017/2136(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 296 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 296 ter. is ernstig bezorgd over het 

gebrek aan transparantie, het ontbreken 

van enige competitie onder de in 

aanmerking komende personeelsleden en 

mogelijk misbruik van het Statuut van de 

ambtenaren van de Unie bij de recente 

benoeming van de kabinetschef van de 

voorzitter van de Commissie tot de nieuwe 

secretaris-generaal van de Commissie; 

stelt vast dat de antwoorden van de 

Commissie aan de Commissie 

begrotingscontrole van het Parlement niet 

voldoende hebben toegelicht wat de 

rechtvaardiging was voor de benoeming 

van de secretaris-generaal met 

gebruikmaking van artikel 7 van het 

Statuut van de ambtenaren om de 

overplaatsing uit te voeren zonder de post 

als vacature aan te merken en in 

aanmerking komende personeelsleden uit 

te nodigen om te solliciteren; verwacht dat 

de voorzitter van de Commissie aan het 

Parlement zijn plan zal presenteren om de 

schade te herstellen die door de recente 

benoeming van de secretaris-generaal aan 

het publieke imago van de Commissie is 

toegebracht; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/9 

Amendement  9 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

2017/2136(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 297 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

297. verzoekt de Commissie om ter 

waarborging van een excellent Europees 

overheidsapparaat voor eind 2018 een 

voorstel in te dienen voor een procedure 

voor de benoeming van hoge ambtenaren, 

die garandeert dat de beste kandidaten 

worden geselecteerd in de meest 

transparante omstandigheden met gelijke 

kansen voor iedereen, en die voldoende 

breed is om op de overige instellingen, 

zoals het Parlement en de Raad, te kunnen 

worden toegepast; 

297. verzoekt de Commissie met het oog 

op de recente benoeming van de 

secretaris-generaal van de Commissie en 
ter waarborging van een onafhankelijk 

Europees overheidsapparaat voor eind 

2018 een voorstel in te dienen voor een 

procedure voor de benoeming van hoge 

ambtenaren, die garandeert dat de beste 

kandidaten worden geselecteerd in de 

meest transparante omstandigheden met 

gelijke kansen voor iedereen, en die 

voldoende breed is om op alle overige 

instellingen van de Unie, met inbegrip van 

het Parlement en de Raad, te kunnen 

worden toegepast; 

Or. en 

 


