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Исабел Гарсия Муньос
от името на групата S&D

Доклад A9-0071/2020
Томаш Здеховски
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на 
Европейския съюз за финансовата 2018 година: Общ бюджет на ЕС – Европейски 
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2019/2061(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. отбелязва, че споразумението за 
административно сътрудничество, 
сключено между Комитета, 
Европейския икономически и социален 
комитет (ЕИСК) и Парламента през 
2014 г., приключи на 31 декември 2019 
г.; отбелязва, че до момента 
споразумението от 2014 г. не е 
предоговорено, нито е удължено; счита, 
че споразумението от 2014 г. е доста 
небалансирано за Комитета и за ЕИСК 
(„комитетите“), които прехвърлиха на 
Парламента общо 60 писмени 
преводачи (36 от ЕИСК), а в замяна на 
това получиха единствено достъп до 
услугите на Службата на ЕП за 
парламентарни изследвания (EPRS); 
отбелязва със загриженост, че 
вследствие на това комитетите бяха 
принудени да наемат договорно наети 
служители и да възлагат услугите по 
писмени преводи на външни 
изпълнители; отбелязва със 
загриженост, че Парламентът, за да 
компенсира намаляването на броя на 
писмените преводачи, предостави на 
комитетите допълнителна сума (1 200 
000 EUR за периода 2015 г. – 2016 г.) за 
покриване на разходите по възлагане на 
преводачески услуги на външни 
изпълнители, като тези средства могат 

16. отбелязва, че споразумението за 
административно сътрудничество, 
сключено между Комитета, 
Европейския икономически и социален 
комитет (ЕИСК) и Парламента през 
2014 г., приключи на 31 декември 2019 
г.; отбелязва, че до момента 
споразумението от 2014 г. не е 
предоговорено, нито е удължено; счита, 
че споразумението от 2014 г. е доста 
небалансирано за Комитета и за ЕИСК 
(„комитетите“), които прехвърлиха на 
Парламента общо 60 писмени 
преводачи (24 от Комитета), а в 
замяна на това получиха единствено 
достъп до услугите на Службата на ЕП 
за парламентарни изследвания (EPRS); 
отбелязва със загриженост, че 
вследствие на това комитетите бяха 
принудени да наемат договорно наети 
служители и да възлагат услугите по 
писмени преводи на външни 
изпълнители; отбелязва със 
загриженост, че Парламентът, за да 
компенсира намаляването на броя на 
писмените преводачи, предостави на 
комитетите допълнителна сума (1 200 
000 EUR за периода 2015 г. – 2016 г.) за 
покриване на разходите по възлагане на 
преводачески услуги на външни 
изпълнители, като тези средства могат 
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да се преразпределят и за други области 
на политиката, ако не се използват 
напълно за възлагането на писмени 
преводи на външни изпълнители (ЕИСК 
използва тази възможност през 
последните три години); счита, че тези 
обстоятелства не съответстват на 
критериите за цялостно разумно и 
стабилно финансово управление и 
следва да бъдат преразгледани при 
евентуално удължаване на настоящия 
договор или провеждане на преговори 
за ново споразумение; признава, че от 
политическа гледна точка 
споразумението трябва да бъде 
актуализирано, за да отговаря на 
сегашните предизвикателства, като 
например новата МФР или новите 
правила на политиката за сближаване;

да се преразпределят и за други области 
на политиката, ако не се използват 
напълно за възлагането на писмени 
преводи на външни изпълнители; счита, 
че тези обстоятелства не съответстват на 
критериите за цялостно разумно и 
стабилно финансово управление и 
следва да бъдат преразгледани при 
евентуално удължаване на настоящия 
договор или провеждане на преговори 
за ново споразумение; признава, че от 
политическа гледна точка 
споразумението трябва да бъде 
актуализирано, за да отговаря на 
сегашните предизвикателства, като 
например новата МФР или новите 
правила на политиката за сближаване;
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Предложение за резолюция
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Предложение за резолюция Изменение

23. изразява сериозна загриженост 
относно потвърждението за наличието 
на азбест на някои важни места от 
сградата VMA, включително и 
паркинга; изразява дълбоко съжаление 
относно факта, че инвентаризацията 
беше извършена от специализиран 
външен изпълнител през септември 
2019 г., само един месец след 
подписването на споразумението с 
Комисията; изразява съжаление във 
връзка с факта, че споразумението беше 
подписано, без всички заинтересовани 
страни да бъдат своевременно 
информирани за евентуалното наличие 
на азбест в сградата VMA; също така 
изразява съжаление за факта, че 
членовете и служителите не са били 
информирани за ситуацията, и счита, че 
не е достатъчно информацията да бъде 
публикувана на интранет сайта на 
ЕИСК, където е трудно да се намери;

23. изразява сериозна загриженост 
относно потвърждението за наличието 
на азбест на някои важни места от 
сградата VMA, включително и 
паркинга; изразява дълбоко съжаление 
относно факта, че инвентаризацията 
беше извършена от специализиран 
външен изпълнител през септември 
2019 г., само един месец след 
подписването на споразумението с 
Комисията; изразява съжаление във 
връзка с факта, че споразумението беше 
подписано, без всички заинтересовани 
страни да бъдат своевременно 
информирани за евентуалното наличие 
на азбест в сградата VMA; също така 
изразява съжаление за факта, че 
членовете и служителите не са били 
информирани за ситуацията, и счита, че 
не е достатъчно информацията да бъде 
публикувана на интранет сайта на 
Комитета, където е трудно да се 
намери;
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