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16. σημειώνει ότι η συμφωνία 
διοικητικής συνεργασίας που συνήφθη το 
2014 μεταξύ της ΕτΠ, της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(ΕΟΚΕ) και του Κοινοβουλίου έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2019· σημειώνει ότι, μέχρι 
σήμερα, η συμφωνία του 2014 δεν έχει 
αποτελέσει αντικείμενο νέας 
διαπραγμάτευσης ή παράτασης· φρονεί ότι 
η συμφωνία του 2014 ήταν εξαιρετικά 
άνιση σε βάρος της ΕτΠ και της ΕΟΚΕ 
(«οι Επιτροπές»), οι οποίες έστειλαν 
συνολικά 60 μεταφραστές στο 
Κοινοβούλιο (36 από την ΕΟΚΕ) και, σε 
αντάλλαγμα, έλαβαν μόνο το δικαίωμα να 
χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Έρευνας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS)· 
σημειώνει με ανησυχία ότι, κατά συνέπεια, 
οι Επιτροπές χρειάστηκε να προσλάβουν 
συμβασιούχους υπαλλήλους και να 
αναθέσουν εξωτερικά τις μεταφραστικές 
υπηρεσίες τους· σημειώνει με ανησυχία 
ότι, για να αντισταθμίσει την απώλεια 
μεταφραστικού προσωπικού, το 
Κοινοβούλιο παρείχε πρόσθετα κονδύλια 
(1 200 000 EUR από το 2015 με 2016) στις 
Επιτροπές για την κάλυψη των δαπανών 
της εξωτερικής ανάθεσης των 
μεταφραστικών υπηρεσιών και ότι το ποσό 
αυτό μπορεί να ανακατανεμηθεί σε άλλους 
τομείς πολιτικής εάν δεν χρησιμοποιηθεί 
στο σύνολό του για την εξωτερική 
μετάφραση (η ΕΟΚΕ έκανε χρήση αυτής 

16. σημειώνει ότι η συμφωνία 
διοικητικής συνεργασίας που συνήφθη το 
2014 μεταξύ της ΕτΠ, της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(ΕΟΚΕ) και του Κοινοβουλίου έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2019· σημειώνει ότι, μέχρι 
σήμερα, η συμφωνία του 2014 δεν έχει 
αποτελέσει αντικείμενο νέας 
διαπραγμάτευσης ή παράτασης· φρονεί ότι 
η συμφωνία του 2014 ήταν εξαιρετικά 
άνιση σε βάρος της ΕτΠ και της ΕΟΚΕ 
(«οι Επιτροπές»), οι οποίες έστειλαν 
συνολικά 60 μεταφραστές στο 
Κοινοβούλιο (24 από την επιτροπή) και, 
σε αντάλλαγμα, έλαβαν μόνο το δικαίωμα 
να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Έρευνας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS)· 
σημειώνει με ανησυχία ότι, κατά συνέπεια, 
οι Επιτροπές χρειάστηκε να προσλάβουν 
συμβασιούχους υπαλλήλους και να 
αναθέσουν εξωτερικά τις μεταφραστικές 
υπηρεσίες τους· σημειώνει με ανησυχία 
ότι, για να αντισταθμίσει την απώλεια 
μεταφραστικού προσωπικού, το 
Κοινοβούλιο παρείχε πρόσθετα κονδύλια 
(1 200 000 EUR από το 2015 με 2016) στις 
Επιτροπές για την κάλυψη των δαπανών 
της εξωτερικής ανάθεσης των 
μεταφραστικών υπηρεσιών και ότι το ποσό 
αυτό μπορεί να ανακατανεμηθεί σε άλλους 
τομείς πολιτικής εάν δεν χρησιμοποιηθεί 
στο σύνολό του για την εξωτερική 
μετάφραση· φρονεί ότι παρόμοιες 
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της δυνατότητας ανακατανομής τα τρία 
τελευταία έτη)· φρονεί ότι παρόμοιες 
συνθήκες δεν συνάδουν με τα κριτήρια 
μιας εν γένει συνετής και χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι το 
ζήτημα πρέπει να επανεξεταστεί σε 
περίπτωση παράτασης της παρούσας 
σύμβασης ή διαπραγμάτευσης νέας 
συμφωνίας· αναγνωρίζει ότι, από πολιτική 
άποψη, η συμφωνία πρέπει να 
επικαιροποιηθεί ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι σημερινές προκλήσεις, όπως το νέο 
ΠΔΠ ή οι νέοι κανόνες της πολιτικής 
συνοχής·

συνθήκες δεν συνάδουν με τα κριτήρια 
μιας εν γένει συνετής και χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι το 
ζήτημα πρέπει να επανεξεταστεί σε 
περίπτωση παράτασης της παρούσας 
σύμβασης ή διαπραγμάτευσης νέας 
συμφωνίας· αναγνωρίζει ότι, από πολιτική 
άποψη, η συμφωνία πρέπει να 
επικαιροποιηθεί ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι σημερινές προκλήσεις, όπως το νέο 
ΠΔΠ ή οι νέοι κανόνες της πολιτικής 
συνοχής·
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23. εκφράζει έντονο προβληματισμό 
για την επιβεβαίωση της παρουσίας 
αμιάντου σε χώρους ζωτικής σημασίας του 
κτιρίου VMA, συμπεριλαμβανομένου του 
χώρου στάθμευσης· εκφράζει τη βαθιά 
λύπη του διότι πραγματοποιήθηκε 
απογραφή από εξειδικευμένο εξωτερικό 
ανάδοχο τον Σεπτέμβριο του 2019, έναν 
μήνα μόνο μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας με την Επιτροπή· θεωρεί 
λυπηρό το γεγονός ότι η συμφωνία 
υπογράφηκε χωρίς να ενημερωθούν 
εγκαίρως όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το 
ενδεχόμενο ύπαρξης αμιάντου στο κτίριο 
VMA· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα μέλη και το προσωπικό δεν 
ενημερώθηκαν για την κατάσταση και 
θεωρεί ότι δεν αρκεί η δημοσίευση των 
πληροφοριών στο ενδοδίκτυο της ΕΟΚΕ, 
όπου είναι δύσκολο να βρεθούν·

23. εκφράζει έντονο προβληματισμό 
για την επιβεβαίωση της παρουσίας 
αμιάντου σε χώρους ζωτικής σημασίας του 
κτιρίου VMA, συμπεριλαμβανομένου του 
χώρου στάθμευσης· εκφράζει τη βαθιά 
λύπη του διότι πραγματοποιήθηκε 
απογραφή από εξειδικευμένο εξωτερικό 
ανάδοχο τον Σεπτέμβριο του 2019, έναν 
μήνα μόνο μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας με την Επιτροπή· θεωρεί 
λυπηρό το γεγονός ότι η συμφωνία 
υπογράφηκε χωρίς να ενημερωθούν 
εγκαίρως όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το 
ενδεχόμενο ύπαρξης αμιάντου στο κτίριο 
VMA· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα μέλη και το προσωπικό δεν 
ενημερώθηκαν για την κατάσταση και 
θεωρεί ότι δεν αρκεί η δημοσίευση των 
πληροφοριών στο ενδοδίκτυο της 
επιτροπής, όπου είναι δύσκολο να 
βρεθούν·
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