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Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

2017/2136(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 51 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

51. Europaparlamentet noterar 

bekymrat att ett rekordstort antal 

utestående åtaganden har skapats som i 

slutet av 2016 nådde en rekordhög nivå på 

238 miljarder EUR, 72 % högre än 2007 

och motsvarade 2,9 år av betalningar, 

vilket kan jämföras med 2,2 år 2007. 

Parlamentet anser att detta har ökat 

unionens skulder och därmed 

unionsbudgetens finansiella exponering. 

51. Europaparlamentet noterar 

bekymrat att ett rekordstort antal 

utestående åtaganden har skapats som i 

slutet av 2016 nådde en rekordhög nivå på 

238 miljarder EUR, 72 % högre än 2007 

och motsvarade 2,9 år av betalningar, 

vilket kan jämföras med 2,2 år 2007. 

Parlamentet anser att detta har ökat 

unionens skulder och därmed 

unionsbudgetens finansiella exponering. 

Parlamentet betonar att unionens budget 

inte får underbalanseras men att de 

långfristiga ansvarsförbindelserna i själva 

verket utgör skulder för budgeten. 

Or. en 
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Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

2017/2136(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 296a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 296a. Europaparlamentet är oroat över 

bristen på transparens och personlig 

integritet hos vissa kommissionsledamöter 

då de deltog i ett möte med Barrosso från 

Goldman Sachs eller då de uppbär 

pension från parlamentets frivilliga 

pensionsfond utöver lönen som aktiv 

kommissionsledamot. Parlamentet 

uppmanar kommissionens ordförande att 

delge parlamentet sina synpunkter på 

nämnda fall och att lägga fram möjliga 

lösningar i syfte att undvika sådana 

situationer i framtiden. 

Or. en 



 

AM\1150716SV.docx  PE618.415v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

12.4.2018 A8-0137/8 

Ändringsförslag  8 

Indrek Tarand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

2017/2136(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 296b (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 296b. Europaparlamentet är djupt oroat 

över bristen på transparens, avsaknaden 

av konkurrens bland annan personal som 

skulle komma i fråga och ett möjligt 

missbruk av unionens tjänsteföreskrifter 

vid den nyliga utnämningen av 

kommissionsordförandens kanslichef till 

ny generalsekreterare för kommissionen. 

Parlamentet noterar att kommissionens 

svar till parlamentets utskott för 

budgetkontroll inte i tillräcklig grad 

förklarade skälen till utnämningen av 

generalsekreteraren med åberopande av 

artikel 7 i tjänsteföreskrifterna så att 

överflyttningen kunde göras utan att 

utlysa tjänsten som ledig och möjliggöra 

för annan kvalificerad personal att 

ansöka. Parlamentet förväntar sig att 

kommissionens ordförande lägger fram 

sin plan för att reparera skadan för 

kommissionens anseende till följd av den 

nyliga utnämningen av 

generalsekreterare till parlamentet. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 297 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

297. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen, i syfte att säkerställa en 

förstklassig europeisk offentlig 

förvaltning, att före utgången av 2018 

lägga fram ett förslag till förfarande för 

utnämning av högre tjänstemän som 

säkerställer att de bästa kandidaterna väljs 

ut inom ramen för största möjliga 

transparens och lika möjligheter, och som 

är brett nog för att det ska kunna tillämpas 

på övriga institutioner såsom parlamentet 

och rådet. 

297. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen, mot bakgrund av den 

nyliga utnämningen av kommissionens 

generalsekreterare och i syfte att 

säkerställa en oberoende europeisk 

offentlig förvaltning, att före utgången av 

2018 lägga fram ett förslag till förfarande 

för utnämning av högre tjänstemän som 

säkerställer att de bästa kandidaterna väljs 

ut inom ramen för största möjliga 

transparens och lika möjligheter, och som 

är brett nog för att det ska kunna tillämpas 

på alla övriga institutioner, inte minst 

parlamentet och rådet. 

Or. en 

 


