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12.4.2018 A8-0137/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2017/2136(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

51. so znepokojením konštatuje, že 

bola dosiahnutá rekordná úroveň 

nesplatených záväzkov, ktorá koncom roku 

2016 dosiahla doteraz najvyššiu hodnotu 

238 miliárd EUR, čo je o 72 % viac ako 

v roku 2007 a predstavuje ekvivalent 

platieb za 2,9 roku v porovnaní s hodnotou 

2,2 roku v roku 2007; domnieva sa, že to 

viedlo k zvýšeniu súm, ktoré Únia dlhuje, a 

teda k zvýšeniu finančného rizika pre jej 

rozpočet; 

51. so znepokojením konštatuje, že 

bola dosiahnutá rekordná úroveň 

nesplatených záväzkov, ktorá koncom roku 

2016 dosiahla doteraz najvyššiu hodnotu 

238 miliárd EUR, čo je o 72 % viac ako 

v roku 2007 a predstavuje ekvivalent 

platieb za 2,9 roku v porovnaní s hodnotou 

2,2 roku v roku 2007; domnieva sa, že to 

viedlo k zvýšeniu súm, ktoré Únia dlhuje, a 

teda k zvýšeniu finančného rizika pre jej 

rozpočet; zdôrazňuje, že rozpočet Únie 

nemôže byť deficitný, pričom jej dlhodobé 

záväzky v skutočnosti predstavujú 

rozpočtový dlh; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2017/2136(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 296 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 296 a. je znepokojený nedostatkom 

transparentnosti a osobnej integrity 

niektorých komisárov, ktorí sa zúčastnili 

na stretnutí s pánom Barrosom zo 

spoločnosti Goldman Sachs alebo ktorí 

okrem svojho platu vo funkcii aktívneho 

komisára poberali dôchodok z 

dobrovoľného dôchodkového fondu 

Parlamentu; žiada predsedu Komisie, aby 

Parlamentu objasnil, aký má na uvedené 

prípady názor, a aby predložil možné 

riešenia s cieľom zamedziť takýmto 

situáciám v budúcnosti; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2017/2136(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 296 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 296 b. je hlboko znepokojený 

nedostatkom transparentnosti, 

neexistenciou akéhokoľvek výberového 

konania medzi oprávnenými 

zamestnancami a možným zneužitím 

Služobného poriadku úradníkov 

Európskej únie pri nedávnom vymenovaní 

vedúceho kancelárie predsedu Komisie za 

nového generálneho tajomníka Komisie; 

konštatuje, že Komisia vo svojich 

odpovediach na otázky Výboru 

Parlamentu pre kontrolu rozpočtu 

vymenovanie generálneho tajomníka 

podľa článku 7 služobného poriadku 

nezdôvodnila primerane na to, aby sa 

tento presun mohol uskutočniť bez toho, 

aby sa zverejnilo oznámenie o uvoľnení 

tohto pracovného miesta a oprávnení 

zamestnanci boli vyzvaní, aby sa oň 

uchádzali; očakáva, že predseda Komisie 

predstaví plán na nápravu poškodenia 

dobrého mena Komisie, ku ktorému došlo 

v dôsledku nedávneho vymenovania 

generálneho tajomníka Parlamentu; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2017/2136(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 297 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

297. v záujme zabezpečenia vynikajúcej 

európskej verejnej správy vyzýva Komisiu, 

aby do konca roka 2018 predložila návrh 

postupu menovania vyšších úradníkov, 

ktorým sa zabezpečí, že najlepší uchádzači 

sa budú vyberať v rámci maximálnej 

transparentnosti a rovnosti príležitostí, a 

ktorý bude dostatočne široký na to, aby sa 

vzťahoval aj na ďalšie inštitúcie, ako sú 

Parlament a Rada; 

297. vzhľadom na nedávne 

vymenovanie generálneho tajomníka 

Komisie a v záujme zabezpečenia 

nezávislej európskej verejnej správy 

vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2018 

predložila návrh postupu menovania 

vyšších úradníkov, ktorým sa zabezpečí, že 

najlepší uchádzači sa budú vyberať v rámci 

maximálnej transparentnosti a rovnosti 

príležitostí, a ktorý bude dostatočne široký 

na to, aby sa vzťahoval na všetky ďalšie 

inštitúcie Únie vrátane Parlamentu a 

Rady; 

Or. en 

 


