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NL In verscheidenheid verenigd NL

7.5.2020 A9-0071/2

Amendement 2
Isabel García Muñoz
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0071/2020
Tomáš Zdechovský
Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Comité van de Regio’s
2019/2061(DEC)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat de administratieve 
samenwerkingsovereenkomst die het 
Comité, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité (EESC) en het Parlement 
in 2014 hebben gesloten op 31 december 
2019 afliep; merkt op dat er over deze 
overeenkomst uit 2014 niet opnieuw is 
onderhandeld en dat zij niet werd 
vernieuwd; is van mening dat de 
overeenkomst uit 2014 zeer onvoordelig 
was voor het Comité en het EESC, omdat 
er in totaal 60 vertalers naar het Parlement 
gingen (waarvan 36 van het EESC) en het 
Comité en het EESC in ruil daarvoor alleen 
maar gebruik konden maken van de 
diensten van de Onderzoeksdienst van het 
Europees Parlement (EPRS); stelt met 
bezorgdheid vast dat hiervan het gevolg 
was dat het Comité en het EESC tijdelijk 
personeel moesten aanstellen en 
vertaalwerkzaamheden moesten 
uitbesteden; stelt met bezorgdheid vast dat 
het Parlement aan het EESC en het Comité 
een extra bedrag beschikbaar heeft gesteld 
(1 200 000 EUR van 2015 tot 2016) om de 
vermindering van het aantal vertalers te 
compenseren en dat dit bedrag bedoeld is 
om de kosten in verband met het 
uitbesteden van vertaalwerkzaamheden te 
dekken, maar als het daarvoor niet volledig 
wordt gebruikt, ook toegewezen kan 
worden aan andere beleidsgebieden (en dat 
het EESC de afgelopen drie jaar van deze 

16. wijst erop dat de administratieve 
samenwerkingsovereenkomst die het 
Comité, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité (EESC) en het Parlement 
in 2014 hebben gesloten op 31 december 
2019 afliep; merkt op dat er over deze 
overeenkomst uit 2014 niet opnieuw is 
onderhandeld en dat zij niet werd 
vernieuwd; is van mening dat de 
overeenkomst uit 2014 zeer onvoordelig 
was voor het Comité en het EESC, omdat 
er in totaal 60 vertalers naar het Parlement 
gingen (waarvan 24 van het Comité) en het 
Comité en het EESC in ruil daarvoor alleen 
maar gebruik konden maken van de 
diensten van de Onderzoeksdienst van het 
Europees Parlement (EPRS); stelt met 
bezorgdheid vast dat hiervan het gevolg 
was dat het Comité en het EESC tijdelijk 
personeel moesten aanstellen en 
vertaalwerkzaamheden moesten 
uitbesteden; stelt met bezorgdheid vast dat 
het Parlement aan het EESC en het Comité 
een extra bedrag beschikbaar heeft gesteld 
(1 200 000 EUR van 2015 tot 2016) om de 
vermindering van het aantal vertalers te 
compenseren en dat dit bedrag bedoeld is 
om de kosten in verband met het 
uitbesteden van vertaalwerkzaamheden te 
dekken, maar als het daarvoor niet volledig 
wordt gebruikt, ook toegewezen kan 
worden aan andere beleidsgebieden; is van 
oordeel dat deze situatie niet strookt met de 
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mogelijkheid tot herverdeling gebruik 
heeft gemaakt); is van oordeel dat deze 
situatie niet strookt met de beginselen van 
verstandig en goed financieel beheer en 
dus bij verlenging van de huidige 
overeenkomst of onderhandelingen over 
een nieuwe overeenkomst heroverwogen 
moet worden; is van oordeel dat deze 
overeenkomst vanuit politiek oogpunt 
geactualiseerd moet worden om in te 
kunnen spelen op de uitdagingen van deze 
tijd, zoals het nieuwe MFK en de nieuwe 
regels voor het cohesiebeleid;

beginselen van verstandig en goed 
financieel beheer en dus bij verlenging van 
de huidige overeenkomst of 
onderhandelingen over een nieuwe 
overeenkomst heroverwogen moet worden; 
is van oordeel dat deze overeenkomst 
vanuit politiek oogpunt geactualiseerd 
moet worden om in te kunnen spelen op de 
uitdagingen van deze tijd, zoals het nieuwe 
MFK en de nieuwe regels voor het 
cohesiebeleid;

Or. en
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Amendement 3
Isabel García Muñoz
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0071/2020
Tomáš Zdechovský
Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Comité van de Regio’s
2019/2061(DEC)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is zeer bezorgd over het feit dat 
bevestigd is dat er op belangrijke plekken 
in het VMA-gebouw, waaronder de 
parkeergarage, asbest aanwezig is; betreurt 
ten zeerste dat er in september 2019, 
slechts één maand na de ondertekening van 
de overeenkomst met de Commissie, door 
een gespecialiseerd extern bedrijf een 
asbestinventaris is opgemaakt; betreurt dat 
de overeenkomst is ondertekend zonder dat 
alle belanghebbenden vooraf waren 
geïnformeerd over de mogelijke 
aanwezigheid van asbest in het VMA-
gebouw; betreurt eveneens dat de leden en 
personeelsleden niet over de situatie 
geïnformeerd zijn en vindt publicatie op 
het intranet van het EESC, waar de 
informatie moeilijk te vinden is, 
onvoldoende;

23. is zeer bezorgd over het feit dat 
bevestigd is dat er op belangrijke plekken 
in het VMA-gebouw, waaronder de 
parkeergarage, asbest aanwezig is; betreurt 
ten zeerste dat er in september 2019, 
slechts één maand na de ondertekening van 
de overeenkomst met de Commissie, door 
een gespecialiseerd extern bedrijf een 
asbestinventaris is opgemaakt; betreurt dat 
de overeenkomst is ondertekend zonder dat 
alle belanghebbenden vooraf waren 
geïnformeerd over de mogelijke 
aanwezigheid van asbest in het VMA-
gebouw; betreurt eveneens dat de leden en 
personeelsleden niet over de situatie 
geïnformeerd zijn en vindt publicatie op 
het intranet van het Comité, waar de 
informatie moeilijk te vinden is, 
onvoldoende;

Or. en


