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7.5.2020 A9-0071/2

Pozměňovací návrh 2
Isabel García Muñoz
za skupinu S&D

Zpráva A9-0071/2020
Tomáš Zdechovský
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
(2019/2061(DEC))

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že dohoda o 
administrativní spolupráci, kterou uzavřely 
Výbor regionů, Evropský hospodářský a 
sociální výbor (EHSV) a Parlament v roce 
2014, vypršela dne 31. prosince 2019; 
konstatuje, že dohoda z roku 2014 nebyla 
dosud znovu vyjednána ani rozšířena; je 
toho názoru, že dohoda z roku 2014 byla 
velmi nevyvážená vůči Výboru a EHSV 
(dále jen „výbory“), které přesunuly 
celkem 60 překladatelů do Parlamentu (36 
z EHSV) a na oplátku mohly pouze 
využívat výzkumnou službu Evropského 
parlamentu; se znepokojením konstatuje, 
že v důsledku toho musely výbory přijmout 
smluvní zaměstnance a zadávat překlady 
externě; se znepokojením konstatuje, že 
Parlament jako kompenzaci za snížení 
počtu překladatelů poskytl výborům 
dodatečné prostředky (1 200 000 EUR v 
letech 2015–2016) na pokrytí externího 
zajištění překladatelských služeb, přičemž 
tato částka může být přerozdělena na jiné 
oblasti politiky, pokud není plně využita na 
externí překlady (EHSV tuto možnost 
přerozdělení v posledních třech letech 
využil); je toho názoru, že tyto okolnosti 
nejsou v souladu s kritérii celkově 
obezřetného a řádného finančního řízení a 
v případě prodloužení stávající smlouvy 
nebo vyjednávání nové dohody by měly 
být znovu posouzeny; uznává, že z 
politického hlediska je nutné tuto dohodu 

16. konstatuje, že dohoda o 
administrativní spolupráci, kterou uzavřely 
Výbor regionů, Evropský hospodářský a 
sociální výbor (EHSV) a Parlament v roce 
2014, vypršela dne 31. prosince 2019; 
konstatuje, že dohoda z roku 2014 nebyla 
dosud znovu vyjednána ani rozšířena; je 
toho názoru, že dohoda z roku 2014 byla 
velmi nevyvážená vůči Výboru a EHSV 
(dále jen „výbory“), které přesunuly 
celkem 60 překladatelů do Parlamentu (24 
z Výboru) a na oplátku mohly pouze 
využívat výzkumnou službu Evropského 
parlamentu; se znepokojením konstatuje, 
že v důsledku toho musely výbory přijmout 
smluvní zaměstnance a zadávat překlady 
externě; se znepokojením konstatuje, že 
Parlament jako kompenzaci za snížení 
počtu překladatelů poskytl výborům 
dodatečné prostředky (1 200 000 EUR v 
letech 2015–2016) na pokrytí externího 
zajištění překladatelských služeb, přičemž 
tato částka může být přerozdělena na jiné 
oblasti politiky, pokud není plně využita na 
externí překlady; je toho názoru, že tyto 
okolnosti nejsou v souladu s kritérii 
celkově obezřetného a řádného finančního 
řízení a v případě prodloužení stávající 
smlouvy nebo vyjednávání nové dohody by 
měly být znovu posouzeny; uznává, že z 
politického hlediska je nutné tuto dohodu 
aktualizovat s ohledem na dnešní výzvy, 
jako je např. nový VFR nebo nová pravidla 
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aktualizovat s ohledem na dnešní výzvy, 
jako je např. nový VFR nebo nová pravidla 
politiky soudržnosti;

politiky soudržnosti;
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7.5.2020 A9-0071/3

Pozměňovací návrh 3
Isabel García Muñoz
za skupinu S&D

Zpráva A9-0071/2020
Tomáš Zdechovský
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
(2019/2061(DEC))

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyjadřuje vážné znepokojení 
vzhledem k potvrzení přítomnosti azbestu 
na kritických místech budovy VMA, 
včetně parkoviště; důrazně odsuzuje 
skutečnost, že kontrola provedená 
specializovaným externím dodavatelem 
byla uskutečněna v září 2019, pouze měsíc 
po podpisu dohody s Komisí; odsuzuje 
skutečnost, že dohoda byla podepsána, aniž 
by byly všechny zúčastněné strany včas 
informovány o možné přítomnosti azbestu 
v budově VMA; rovněž odsuzuje 
skutečnost, že členové a zaměstnanci 
nebyli o této situaci informováni, a 
domnívá se, že nestačí, že informace byla 
zveřejněna na intranetu EHSV, kde je 
těžké ji nalézt;

23. vyjadřuje vážné znepokojení 
vzhledem k potvrzení přítomnosti azbestu 
na kritických místech budovy VMA, 
včetně parkoviště; důrazně odsuzuje 
skutečnost, že kontrola provedená 
specializovaným externím dodavatelem 
byla uskutečněna v září 2019, pouze měsíc 
po podpisu dohody s Komisí; odsuzuje 
skutečnost, že dohoda byla podepsána, aniž 
by byly všechny zúčastněné strany včas 
informovány o možné přítomnosti azbestu 
v budově VMA; rovněž odsuzuje 
skutečnost, že členové a zaměstnanci 
nebyli o této situaci informováni, a 
domnívá se, že nestačí, že informace byla 
zveřejněna na intranetu Výboru, kde je 
těžké ji nalézt;

Or. en


