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Ziņojums A9-0071/2020
Tomáš Zdechovský
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
2019/2061(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atzīmē, ka Komitejas, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
(EESK) un Parlamenta 2014. gadā 
parakstītā administratīvās sadarbības 
līguma darbības laiks 2019. gada 
31. decembrī ir beidzies; atzīmē, ka līdz 
šim nav bijis sarunu par 2014. gadā 
parakstītā līguma atjaunošanu vai 
pagarināšanu; uzskata, ka 2014. gadā 
parakstītais līgums Komitejai un EESK 
(abas kopā — Komitejas) bija krietni 
neizdevīgāks, jo apmaiņā pret pavisam 
60 tulkotājiem (no EESK — 36 tulkotāji), 
kas tika nodoti Parlamenta rīcībā, 
Komitejas saņēma vien iespēju izmantot 
Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta 
(EPRS) pakalpojumus; ar bažām atzīmē, ka 
tā rezultātā Komitejām nācās pieņemt 
darbā līgumdarbiniekus un izmantot 
tulkošanas ārpakalpojumus; ar bažām 
atzīmē — lai kompensētu tulkotāju štata 
samazināšanos, Parlaments ir piešķīris 
Komitejām papildu finansējumu 
(1 200 000 EUR kopš 2015. gada un līdz 
2016. gadam), lai segtu tulkošanas 
ārpakalpojumu izmaksas, un šo summu var 
pārdalīt, attiecīgos līdzekļus piešķirot citām 
politikas jomām, ja tie nav pilnībā 
izmantoti tulkošanas ārpakalpojumiem 
(iepriekšējos trīs gadus EESK šo 
pārdalīšanas iespēju ir izmantojusi); 
uzskata, ka šāda situācija neatbilst kopumā 
piesardzīgas un pareizas finanšu 

16. atzīmē, ka Komitejas, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
(EESK) un Parlamenta 2014. gadā 
parakstītā administratīvās sadarbības 
līguma darbības laiks 2019. gada 
31. decembrī ir beidzies; atzīmē, ka līdz 
šim nav bijis sarunu par 2014. gadā 
parakstītā līguma atjaunošanu vai 
pagarināšanu; uzskata, ka 2014. gadā 
parakstītais līgums Komitejai un EESK 
(abas kopā — Komitejas) bija krietni 
neizdevīgāks, jo apmaiņā pret pavisam 
60 tulkotājiem (no Komitejas — 
24 tulkotāji), kas tika nodoti Parlamenta 
rīcībā, Komitejas saņēma vien iespēju 
izmantot Eiropas Parlamenta Izpētes 
dienesta (EPRS) pakalpojumus; ar bažām 
atzīmē, ka tā rezultātā Komitejām nācās 
pieņemt darbā līgumdarbiniekus un 
izmantot tulkošanas ārpakalpojumus; ar 
bažām atzīmē — lai kompensētu tulkotāju 
štata samazināšanos, Parlaments ir piešķīris 
Komitejām papildu finansējumu 
(1 200 000 EUR kopš 2015. gada un līdz 
2016. gadam), lai segtu tulkošanas 
ārpakalpojumu izmaksas, un šo summu var 
pārdalīt, attiecīgos līdzekļus piešķirot citām 
politikas jomām, ja tie nav pilnībā 
izmantoti tulkošanas ārpakalpojumiem; 
uzskata, ka šāda situācija neatbilst kopumā 
piesardzīgas un pareizas finanšu 
pārvaldības kritērijiem un ka tad, ja 
pašreizējais līgums tiek pagarināts vai tiek 
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pārvaldības kritērijiem un ka tad, ja 
pašreizējais līgums tiek pagarināts vai tiek 
spriests par jauna līguma noslēgšanu, šī 
situācija būtu jāpārskata; atzīst, ka no 
politiskā viedokļa līgums ir jāatjaunina, 
rēķinoties ar aktuālo problemātiku, 
piemēram, jauno DFS vai jaunajiem 
kohēzijas politikas noteikumiem;

spriests par jauna līguma noslēgšanu, šī 
situācija būtu jāpārskata; atzīst, ka no 
politiskā viedokļa līgums ir jāatjaunina, 
rēķinoties ar aktuālo problemātiku, 
piemēram, jauno DFS vai jaunajiem 
kohēzijas politikas noteikumiem;
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Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. pauž nopietnas bažas par to, ka 
būtiski svarīgās VMA ēkas daļās, tostarp 
autostāvvietā, ir konstatēta azbesta 
klātbūtne; pauž dziļu nožēlu, ka 
inventarizāciju profesionāls ārējais 
darbuzņēmējs veica tikai 2019. gada 
septembrī — mēnesi pēc tam, kad bija 
parakstīta iepriekšminētā vienošanās ar 
Komisiju; pauž nožēlu, ka vienošanās tika 
parakstīta, laikus nesniedzot visām 
ieinteresētajām personām informāciju par 
azbesta iespējamo klātbūtni VMA ēkā; 
turklāt pauž nožēlu, ka par šo situāciju nav 
informēti Komitejas locekļi un darbinieki, 
un uzskata, ka nepietiek ar informācijas 
publicēšanu EESK intraneta vietnē, kur tā 
ir grūti atrodama;

23. pauž nopietnas bažas par to, ka 
būtiski svarīgās VMA ēkas daļās, tostarp 
autostāvvietā, ir konstatēta azbesta 
klātbūtne; pauž dziļu nožēlu, ka 
inventarizāciju profesionāls ārējais 
darbuzņēmējs veica tikai 2019. gada 
septembrī — mēnesi pēc tam, kad bija 
parakstīta iepriekšminētā vienošanās ar 
Komisiju; pauž nožēlu, ka vienošanās tika 
parakstīta, laikus nesniedzot visām 
ieinteresētajām personām informāciju par 
azbesta iespējamo klātbūtni VMA ēkā; 
turklāt pauž nožēlu, ka par šo situāciju nav 
informēti Komitejas locekļi un darbinieki, 
un uzskata, ka nepietiek ar informācijas 
publicēšanu Komitejas intraneta vietnē, kur 
tā ir grūti atrodama;

Or. en


