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16. pažymi, kad 2014 m. Komiteto, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto (EESRK) ir Parlamento sudarytas 
administracinio bendradarbiavimo 
susitarimas baigė galioti 2019 m. gruodžio 
31 d.; pažymi, kad iki šiol dėl 2014 m. 
susitarimo nei buvo deramasi iš naujo, nei 
jis buvo pratęstas; mano, kad 2014 m. 
susitarimas buvo labai nesubalansuotas 
Komiteto ir EESRK (toliau – komitetai) 
atžvilgiu: pagal jį komitetai iš viso į 
Parlamentą perkėlė 60 vertėjų (36 vertėjus 
iš Komiteto) ir mainais naudojosi tik 
Europos Parlamento tyrimų tarnybos 
(EPRS) paslaugomis; susirūpinęs pažymi, 
kad dėl to komitetai turėjo samdyti 
sutartininkus ir naudotis užsakomosiomis 
vertimo raštu paslaugomis; susirūpinęs 
pažymi, kad Parlamentas, siekdamas 
kompensuoti vertimo raštu darbuotojų 
skaičiaus sumažėjimą, suteikė papildomą 
sumą (2015–2016 m. – 1 200 000 EUR) 
komitetams, kad jie galėtų padengti 
užsakomųjų vertimo raštu paslaugų išlaidas 
ir kad šios lėšos gali būti perskirtos kitoms 
politikos sritims, jei jos nėra visiškai 
panaudojamos užsakomosioms vertimo 
raštu paslaugoms (EESRK pasinaudojo šia 
perskirstymo galimybe pastarųjų trejų 
metų laikotarpiu); mano, kad šios 
aplinkybės neatitinka bendro apdairaus ir 
patikimo finansų valdymo kriterijų ir turėtų 

16. pažymi, kad 2014 m. Komiteto, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto (EESRK) ir Parlamento sudarytas 
administracinio bendradarbiavimo 
susitarimas baigė galioti 2019 m. gruodžio 
31 d.; pažymi, kad iki šiol dėl 2014 m. 
susitarimo nei buvo deramasi iš naujo, nei 
jis buvo pratęstas; mano, kad 2014 m. 
susitarimas buvo labai nesubalansuotas 
Komiteto ir EESRK (toliau – komitetai) 
atžvilgiu: pagal jį komitetai iš viso į 
Parlamentą perkėlė 60 vertėjų (24 vertėjus 
iš Komiteto) ir mainais naudojosi tik 
Europos Parlamento tyrimų tarnybos 
(EPRS) paslaugomis; susirūpinęs pažymi, 
kad dėl to komitetai turėjo samdyti 
sutartininkus ir naudotis užsakomosiomis 
vertimo raštu paslaugomis; susirūpinęs 
pažymi, kad Parlamentas, siekdamas 
kompensuoti vertimo raštu darbuotojų 
skaičiaus sumažėjimą, suteikė papildomą 
sumą (2015–2016 m. – 1 200 000 EUR) 
komitetams, kad jie galėtų padengti 
užsakomųjų vertimo raštu paslaugų išlaidas 
ir kad šios lėšos gali būti perskirtos kitoms 
politikos sritims, jei jos nėra visiškai 
panaudojamos užsakomosioms vertimo 
raštu paslaugoms; mano, kad šios 
aplinkybės neatitinka bendro apdairaus ir 
patikimo finansų valdymo kriterijų ir turėtų 
būti persvarstytos pratęsiant dabartinę 
sutartį arba derantis dėl naujo susitarimo; 
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būti persvarstytos pratęsiant dabartinę 
sutartį arba derantis dėl naujo susitarimo; 
pripažįsta, kad politiniu požiūriu 
susitarimas turi būti atnaujintas 
atsižvelgiant į šiandienos iššūkius, 
pavyzdžiui, naują DFP arba naujas 
sanglaudos politikos taisykles;

pripažįsta, kad politiniu požiūriu 
susitarimas turi būti atnaujintas 
atsižvelgiant į šiandienos iššūkius, 
pavyzdžiui, naują DFP arba naujas 
sanglaudos politikos taisykles;
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23. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, 
jog buvo patvirtinta, kad svarbiausiose 
VMA pastato vietose, įskaitant automobilių 
stovėjimo aikštelę, esama asbesto; labai 
apgailestauja, kad 2019 m. rugsėjo mėn., 
praėjus tik mėnesiui nuo susitarimo su 
Komisija pasirašymo, specializuotas išorės 
rangovas atliko inventorizaciją; 
apgailestauja dėl to, kad susitarimas buvo 
pasirašytas laiku neinformavus visų 
suinteresuotųjų subjektų apie galimą 
asbesto buvimą VMA pastate; taip pat 
apgailestauja, kad nariai ir darbuotojai 
nebuvo informuoti apie padėtį, ir mano, jog 
nepakanka to, kad informacija buvo 
paskelbta ESSK intranete, kur ją sunku 
rasti;

23. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, 
jog buvo patvirtinta, kad svarbiausiose 
VMA pastato vietose, įskaitant automobilių 
stovėjimo aikštelę, esama asbesto; labai 
apgailestauja, kad 2019 m. rugsėjo mėn., 
praėjus tik mėnesiui nuo susitarimo su 
Komisija pasirašymo, specializuotas išorės 
rangovas atliko inventorizaciją; 
apgailestauja dėl to, kad susitarimas buvo 
pasirašytas laiku neinformavus visų 
suinteresuotųjų subjektų apie galimą 
asbesto buvimą VMA pastate; taip pat 
apgailestauja, kad nariai ir darbuotojai 
nebuvo informuoti apie padėtį, ir mano, jog 
nepakanka to, kad informacija buvo 
paskelbta Komiteto intranete, kur ją sunku 
rasti;

Or. en


