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16. panee merkille, että vuonna 2014 
allekirjoitetun alueiden komitean, talous- ja 
sosiaalikomitean ja parlamentin välisen 
hallinnollista yhteistyötä koskevan 
sopimuksen voimassaolo päättyi 
31. joulukuuta 2019; toteaa, että tähän 
mennessä vuoden 2014 sopimuksesta ei ole 
käyty uusia neuvotteluja eikä sen 
voimassaoloaikaa ole jatkettu; katsoo, että 
vuoden 2014 sopimus oli komitean ja 
talous- ja sosiaalikomitean (jäljempänä 
”komiteat”) kannalta hyvin epäedullinen, 
koska sillä siirrettiin parlamenttiin 
60 kääntäjää (joista 36 talous- ja 
sosiaalikomiteasta) ja vastavuoroisesti 
komiteat saivat ainoastaan oikeuden 
käyttää Euroopan parlamentin 
tutkimuspalvelun palveluja; panee 
huolestuneena merkille, että tämän vuoksi 
komiteoiden oli palkattava 
sopimussuhteista henkilöstöä ja 
ulkoistettava käännöspalvelunsa; panee 
huolestuneena merkille, että 
kompensoidakseen kääntäjien vähenemistä 
parlamentti maksoi komiteoille 
ylimääräisen määrän (1 200 000 euroa 
vuodesta 2015 vuoteen 2016) 
käännöspalvelujen ulkoistamiseen ja että 
määrä voidaan kohdentaa uudelleen muille 
toimintapolitiikan aloille, jos sitä ei käytetä 
kokonaisuudessaan ulkoistettuihin 
käännöspalveluihin (talous- ja 
sosiaalikomitea käytti tätä 
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allekirjoitetun alueiden komitean, talous- ja 
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parlamentti maksoi komiteoille 
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toimintapolitiikan aloille, jos sitä ei käytetä 
kokonaisuudessaan ulkoistettuihin 
käännöspalveluihin; katsoo, että tilanne ei 
ole yleisesti järkevän ja moitteettoman 
varainhoidon kriteerien mukainen ja että 
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uudelleenkohdentamismahdollisuutta 
viimeisten kolmen vuoden aikana); 
katsoo, että tilanne ei ole yleisesti järkevän 
ja moitteettoman varainhoidon kriteerien 
mukainen ja että sitä olisi tarkasteltava 
uudelleen, jos nykyistä sopimusta jatketaan 
tai jos neuvotellaan uudesta sopimuksesta; 
katsoo, että poliittisesta näkökulmasta 
tarkasteltuna sopimusta on päivitettävä 
vastaamaan tämän päivän haasteisiin, kuten 
uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen 
tai koheesiopolitiikan uusiin sääntöihin;

sitä olisi tarkasteltava uudelleen, jos 
nykyistä sopimusta jatketaan tai jos 
neuvotellaan uudesta sopimuksesta; katsoo, 
että poliittisesta näkökulmasta tarkasteltuna 
sopimusta on päivitettävä vastaamaan 
tämän päivän haasteisiin, kuten uuteen 
monivuotiseen rahoituskehykseen tai 
koheesiopolitiikan uusiin sääntöihin;
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23. ilmaisee syvän huolensa siitä, että 
VMA-rakennuksessa on todettu asbestia 
kriittisissä paikoissa, myös 
pysäköintitiloissa; pitää hyvin 
valitettavana, että erikoistuneen ulkoisen 
toimeksisaajan toteuttama tarkastus 
toteutettiin syyskuussa 2019 vain 
kuukauden kuluttua sopimuksen 
allekirjoittamisesta komission kanssa; pitää 
valitettavana, että sopimus allekirjoitettiin 
tiedottamatta kaikille sidosryhmille oikea-
aikaisesti VMA-rakennuksessa 
mahdollisesti olevasta asbestista; pitää 
valitettavana myös sitä, ettei jäsenille ja 
henkilöstölle ole tiedotettu tilanteesta, ja 
katsoo, ettei riitä, että tiedot on julkaistu 
talous- ja sosiaalikomitean intranetissä, 
josta niitä on vaikea löytää;
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