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12.4.2018 A8-0137/6 

Predlog spremembe  6 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 

prišlo do rekordne ravni neporavnanih 

obveznosti, ki je do konca leta 2016 

dosegla doslej najvišji znesek 

238 milijard EUR, ki je 72 % višji od 

zneska iz leta 2007 in je enak plačilom v 

obdobju 2,9 leta, medtem ko je leta 2007 ta 

znesek znašal 2,2 leta; meni, da so se tako 

povečali tudi zneski, ki jih Unija dolguje, 

in s tem tudi finančna izpostavljenost 

proračuna Unije; 

51. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 

prišlo do rekordne ravni neporavnanih 

obveznosti, ki je do konca leta 2016 

dosegla doslej najvišji znesek 

238 milijard EUR, ki je 72 % višji od 

zneska iz leta 2007 in je enak plačilom v 

obdobju 2,9 leta, medtem ko je leta 2007 ta 

znesek znašal 2,2 leta; meni, da so se tako 

povečali tudi zneski, ki jih Unija dolguje, 

in s tem tudi finančna izpostavljenost 

proračuna Unije; poudarja, da proračun 

Unije ne sme imeti primanjkljaja, vendar 

njegove dolgoročne obveznosti dejansko 

pomenijo proračunski dolg; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/7 

Predlog spremembe  7 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 296 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 296a. je zaskrbljen zaradi nezadostne 

preglednosti in osebne integritete 

nekaterih komisarjev, ki so se udeležili 

sestanka z g. Barrossom pri Goldman 

Sachsu oziroma poleg komisarske plače 

prejemajo pokojnino iz prostovoljnega 

pokojninskega sklada Parlamenta; poziva 

predsednika Komisije, naj Parlamentu 

predstavi svoje stališče o teh primerih in 

morebitne rešitve, da bi takšne situacije v 

prihodnje preprečili; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/8 

Predlog spremembe  8 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 296 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 296b. je globoko zaskrbljen, saj je bilo 

nedavno imenovanje vodje urada 

predsednika Komisije za novega 

generalnega sekretarja Komisije premalo 

pregledno, med uslužbenci, ki izpolnjujejo 

pogoje, ni bilo konkurence, povrhu tega 

pa je morda celo prišlo do zlorabe 

kadrovskih predpisov Unije; ugotavlja, da 

Komisija v odgovoru parlamentarnemu 

Odboru za proračunski nadzor 

imenovanja generalnega sekretarja ni 

dovolj dobro utemeljila, saj se je 

sklicevala na člen 7 kadrovskih predpisov, 

ki omogoča prerazporeditev brez objave 

prostega delovnega mesta, za katerega 

lahko kandidirajo vsi uslužbenci, ki 

izpolnjujejo pogoje; pričakuje, da bo 

predsednik Komisije Parlamentu 

predstavil načrt, kako popraviti škodo, ki 

jo je zaradi nedavnega imenovanja 

generalnega sekretarja utrpel ugled 

Komisije v javnosti; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/9 

Predlog spremembe  9 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 297 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

297. v želji po odlični evropski javni 

upravi poziva Komisijo, naj še pred 

iztekom leta 2018 predstavi predlog za 

postopek imenovanja višjih uradnikov, ki 

bo zagotavljal izbor najboljših kandidatov 

ob največji možni preglednosti in enakih 

možnostih in ki bo dovolj splošen, da bo 

uporaben tudi za druge institucije, na 

primer Parlament in Svet; 

297. glede na nedavno imenovanje 

generalnega sekretarja Komisije in v želji 

po neodvisni evropski javni upravi poziva 

Komisijo, naj še pred iztekom leta 2018 

predstavi predlog za postopek imenovanja 

višjih uradnikov, ki bo zagotavljal izbor 

najboljših kandidatov ob največji možni 

preglednosti in enakih možnostih in ki bo 

dovolj splošen, da bo uporaben za vse 

druge institucije Unije, med drugim 

Parlament in Svet; 

Or. en 

 

 


