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Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. noterer sig, at den aftale om 
administrativt samarbejde, der blev indgået 
mellem udvalget, Det Europæiske 
Økonomiske og Social Udvalg (EØSU) og 
Parlamentet i 2014, udløb den 
31. december 2019; bemærker, at aftalen 
fra 2014 ikke indtil videre er blevet 
genforhandlet eller forlænget; er af den 
opfattelse, at aftalen fra 2014 var meget 
ubalanceret for udvalget og EØSU 
("udvalgene"), der overførte i alt 60 
oversættere (36 fra EØSU) til Parlamentet, 
og at de til gengæld kun fik mulighed for at 
bruge Europa-Parlamentets 
Forskningstjenestes (EPRS) tjenester; 
bemærker med bekymring, at udvalgene 
som følge heraf var nødt til at ansætte 
kontraktansatte og outsource deres 
oversættelsestjenester; bemærker med 
bekymring, at Parlamentet for at 
kompensere for reduktionen af 
oversættelsespersonalet har stillet 
yderligere midler (1 200 000 EUR fra 2015 
til 2016) til rådighed for udvalgene til at 
dække outsourcing af 
oversættelsestjenester, og at dette beløb 
kan omfordeles til andre politikområder, 
hvis de ikke udnyttes fuldt ud til ekstern 
oversættelse (EØSU brugte denne 
omfordelingsmulighed i de seneste tre år); 
er af den opfattelse, at disse 
omstændigheder ikke er i 
overensstemmelse med kriterierne for en 

16. noterer sig, at den aftale om 
administrativt samarbejde, der blev indgået 
mellem udvalget, Det Europæiske 
Økonomiske og Social Udvalg (EØSU) og 
Parlamentet i 2014, udløb den 
31. december 2019; bemærker, at aftalen 
fra 2014 ikke indtil videre er blevet 
genforhandlet eller forlænget; er af den 
opfattelse, at aftalen fra 2014 var meget 
ubalanceret for udvalget og EØSU 
("udvalgene"), der overførte i alt 60 
oversættere (24 fra udvalget) til 
Parlamentet, og at de til gengæld kun fik 
mulighed for at bruge Europa-Parlamentets 
Forskningstjenestes (EPRS) tjenester; 
bemærker med bekymring, at udvalgene 
som følge heraf var nødt til at ansætte 
kontraktansatte og outsource deres 
oversættelsestjenester; bemærker med 
bekymring, at Parlamentet for at 
kompensere for reduktionen af 
oversættelsespersonalet har stillet 
yderligere midler (1 200 000 EUR fra 2015 
til 2016) til rådighed for udvalgene til at 
dække outsourcing af 
oversættelsestjenester, og at dette beløb 
kan omfordeles til andre politikområder, 
hvis de ikke udnyttes fuldt ud til ekstern 
oversættelse; er af den opfattelse, at disse 
omstændigheder ikke er i 
overensstemmelse med kriterierne for en 
samlet set forsigtig og forsvarlig 
økonomisk forvaltning og bør 
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samlet set forsigtig og forsvarlig 
økonomisk forvaltning og bør 
genovervejes i tilfælde af en forlængelse af 
den nuværende aftale eller i forbindelse 
med forhandling af en ny aftale; 
anerkender imidlertid, at denne aftale set 
fra et politisk synspunkt skal ajourføres for 
at imødegå nutidens udfordringer, såsom 
den nye FFR og de nye regler for 
samhørighedspolitikken;

genovervejes i tilfælde af en forlængelse af 
den nuværende aftale eller i forbindelse 
med forhandling af en ny aftale; 
anerkender imidlertid, at denne aftale set 
fra et politisk synspunkt skal ajourføres for 
at imødegå nutidens udfordringer, såsom 
den nye FFR og de nye regler for 
samhørighedspolitikken;

Or. en
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23. udtrykker alvorlig bekymring over 
bekræftelsen af tilstedeværelse af asbest i 
kritiske steder i VMA-bygningen, herunder 
i parkeringsområdet; beklager dybt, at en 
opgørelse, der blev foretaget af en ekstern 
ekspert, først blev gennemført i september 
2019, først en måned efter underskrivelsen 
af aftalen med Kommissionen; beklager, at 
aftalen blev underskrevet uden i god tid at 
informere alle interessenter om den mulige 
tilstedeværelse af asbest i VMA-
bygningen; beklager også, at medlemmer 
og personale ikke er blevet informeret om 
situationen, og mener ikke, at det er 
tilstrækkeligt, at oplysningerne er 
offentliggjort på ESSC's intranet, hvor det 
er vanskeligt at finde;

23. udtrykker alvorlig bekymring over 
bekræftelsen af tilstedeværelse af asbest i 
kritiske steder i VMA-bygningen, herunder 
i parkeringsområdet; beklager dybt, at en 
opgørelse, der blev foretaget af en ekstern 
ekspert, først blev gennemført i september 
2019, først en måned efter underskrivelsen 
af aftalen med Kommissionen; beklager, at 
aftalen blev underskrevet uden i god tid at 
informere alle interessenter om den mulige 
tilstedeværelse af asbest i VMA-
bygningen; beklager også, at medlemmer 
og personale ikke er blevet informeret om 
situationen, og mener ikke, at det er 
tilstrækkeligt, at oplysningerne er 
offentliggjort på udvalgets intranet, hvor 
det er vanskeligt at finde;

Or. en


