
AM\1204621HU.docx PE647.616v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

7.5.2020 A9-0071/2
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Isabel García Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0071/2020
Tomáš Zdechovský
2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
2019/2061(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. megjegyzi, hogy a bizottság, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
(EGSZB) és a Parlament között 2014-ben 
létrejött igazgatási együttműködési 
megállapodás 2019. december 31-én lejárt; 
megjegyzi, hogy ez idáig nem került sor a 
2014. évi megállapodás újratárgyalására 
vagy meghosszabbítására; úgy véli, hogy a 
2014. évi megállapodás kifejezetten nem 
volt kiegyensúlyozott a bizottság és az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
(„a bizottságok”) szempontjából, amelyek 
összesen 60 fordítót helyeztek át a 
Parlamenthez (36 fordítót az EGSZB-től), 
és cserébe csak az Európai Parlament 
Kutatószolgálatának (EPRS) szolgáltatásait 
vehetik igénybe; aggodalommal állapítja 
meg, hogy ennek következtében a 
bizottságoknak szerződéses 
alkalmazottakat kellett felvenniük, és ki 
kellett szervezniük a fordítási 
szolgáltatásokat; aggodalommal állapítja 
meg, hogy a Parlament a fordítói 
személyzet csökkenésének kompenzálására 
további összeget (1 200 000 EUR-t 2015 és 
2016 között) biztosít a bizottságok számára 
a fordítási szolgáltatások kiszervezésének 
fedezésére, amely összeg átcsoportosítható 
más szakpolitikai területekre, amennyiben 
azokat nem használják fel teljes mértékben 
kiszervezett fordításra (az EGSZB az 
elmúlt három évben élt ezzel az 
átcsoportosítási lehetőséggel); úgy véli, 

16. megjegyzi, hogy a bizottság, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
(EGSZB) és a Parlament között 2014-ben 
létrejött igazgatási együttműködési 
megállapodás 2019. december 31-én lejárt; 
megjegyzi, hogy ez idáig nem került sor a 
2014. évi megállapodás újratárgyalására 
vagy meghosszabbítására; úgy véli, hogy a 
2014. évi megállapodás kifejezetten nem 
volt kiegyensúlyozott a bizottság és az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
(„a bizottságok”) szempontjából, amelyek 
összesen 60 fordítót helyeztek át a 
Parlamenthez (24 fordítót a bizottságtól) és 
cserébe csak az Európai Parlament 
Kutatószolgálatának (EPRS) szolgáltatásait 
vehetik igénybe; aggodalommal állapítja 
meg, hogy ennek következtében a 
bizottságoknak szerződéses 
alkalmazottakat kellett felvenniük, és ki 
kellett szervezniük a fordítási 
szolgáltatásokat; aggodalommal állapítja 
meg, hogy a Parlament a fordítói 
személyzet csökkenésének kompenzálására 
további összeget (1 200 000 EUR-t 2015 és 
2016 között) biztosít a bizottságok számára 
a fordítási szolgáltatások kiszervezésének 
fedezésére, amely összeg átcsoportosítható 
más szakpolitikai területekre, amennyiben 
azokat nem használják fel teljes mértékben 
kiszervezett fordításra; úgy véli, hogy ezek 
a körülmények nem felelnek meg az 
általános prudens, illetve hatékony és 
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hogy ezek a körülmények nem felelnek 
meg az általános prudens, illetve hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás 
kritériumainak, és a jelenlegi szerződés 
meghosszabbítása vagy egy új 
megállapodásra irányuló tárgyalás esetén 
újra kell gondolni őket; elismeri, hogy 
politikai nézőpontból a megállapodást 
aktualizálni kell, hogy megfeleljen 
napjaink kihívásainak, például az új 
többéves pénzügyi keretnek vagy a 
kohéziós politikára vonatkozó új 
szabályoknak;

eredményes pénzgazdálkodás 
kritériumainak, és a jelenlegi szerződés 
meghosszabbítása vagy egy új 
megállapodásra irányuló tárgyalás esetén 
újra kell gondolni őket; elismeri, hogy 
politikai nézőpontból a megállapodást 
aktualizálni kell, hogy megfeleljen 
napjaink kihívásainak, például az új 
többéves pénzügyi keretnek vagy a 
kohéziós politikára vonatkozó új 
szabályoknak;
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

23. komoly aggodalmának ad hangot 
amiatt, hogy megerősítették az azbeszt 
jelenlétét a VMA épület kritikus pontjain, 
beleértve a parkolót is; rendkívül sajnálja, 
hogy egy szakosodott külső vállalkozó 
2019 szeptemberében, csupán a 
Bizottsággal kötött megállapodás aláírása 
után egy hónappal készített leltárt; sajnálja, 
hogy a megállapodást anélkül írták alá, 
hogy kellő időben tájékoztatták volna 
valamennyi érdekelt felet az azbeszt VMA 
épületben való esetleges jelenlétéről; 
sajnálja továbbá, hogy a tagokat és a 
személyzetet nem tájékoztatták a 
helyzetről, és úgy véli, hogy nem elegendő, 
hogy az információt közzétették az EGSZB 
intranetes oldalán, ahol nehéz megtalálni;

23. komoly aggodalmának ad hangot 
amiatt, hogy megerősítették az azbeszt 
jelenlétét a VMA épület kritikus pontjain, 
beleértve a parkolót is; rendkívül sajnálja, 
hogy egy szakosodott külső vállalkozó 
2019 szeptemberében, csupán a 
Bizottsággal kötött megállapodás aláírása 
után egy hónappal készített leltárt; sajnálja, 
hogy a megállapodást anélkül írták alá, 
hogy kellő időben tájékoztatták volna 
valamennyi érdekelt felet az azbeszt VMA 
épületben való esetleges jelenlétéről; 
sajnálja továbbá, hogy a tagokat és a 
személyzetet nem tájékoztatták a 
helyzetről, és úgy véli, hogy nem elegendő, 
hogy az információt közzétették a bizottság 
intranetes oldalán, ahol nehéz megtalálni;
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