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Alteração 2
Isabel García Muñoz
em nome do Grupo S&D

Relatório A9-0071/2020
Tomáš Zdechovský
Quitação 2018: orçamento geral da UE – Comité das Regiões
2019/2061(DEC)

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Observa que o acordo de 
cooperação administrativa celebrado em 
2014 entre o Comité, o Comité Económico 
e Social Europeu (CESE) e o Parlamento 
expirou em 31 de dezembro de 2019;  
observa que, até à data, o acordo de 2014 
não foi renegociado nem prorrogado; é de 
opinião que o acordo de 2014 foi muito 
desequilibrado para o Comité e para o 
CESE (os «comités»), que transferiram um 
total de 60 tradutores para o Parlamento 
(36 do CESE) e, em troca, apenas 
obtiveram a utilização do Serviço de 
Estudos do Parlamento Europeu (EPRS); 
observa com preocupação que, em 
consequência disso, os comités tiveram de 
contratar pessoal e externalizar os seus 
serviços de tradução; observa com 
preocupação que, para compensar a 
redução do pessoal de tradução, o 
Parlamento cedeu fundos adicionais (1 200 
000 EUR de 2015 a 2016) aos comités para 
cobrir a externalização dos serviços de 
tradução, e que este montante pode ser 
reafetado a outros domínios de intervenção 
se não for plenamente utilizado na 
externalização da tradução (o CESE 
utilizou esta possibilidade de reafetação 
nos últimos três anos); considera que estas 
circunstâncias não estão em conformidade 
com os critérios da gestão financeira 
globalmente sã e prudente e devem ser 
reconsideradas em caso de prorrogação do 

16. Observa que o acordo de 
cooperação administrativa celebrado em 
2014 entre o Comité, o Comité Económico 
e Social Europeu (CESE) e o Parlamento 
expirou em 31 de dezembro de 2019; 
observa que, até à data, o acordo de 2014 
não foi renegociado nem prorrogado; é de 
opinião que o acordo de 2014 foi muito 
desequilibrado para o Comité e para o 
CESE (os «comités»), que transferiram um 
total de 60 tradutores para o Parlamento 
(24 do Comité) e, em troca, apenas 
obtiveram a utilização do Serviço de 
Estudos do Parlamento Europeu (EPRS); 
observa com preocupação que, em 
consequência disso, os comités tiveram de 
contratar pessoal e externalizar os seus 
serviços de tradução; observa com 
preocupação que, para compensar a 
redução do pessoal de tradução, o 
Parlamento cedeu fundos adicionais (1 200 
000 EUR de 2015 a 2016) aos comités para 
cobrir a externalização dos serviços de 
tradução, e que este montante pode ser 
reafetado a outros domínios de intervenção 
se não for plenamente utilizado na 
externalização da tradução; considera que 
estas circunstâncias não estão em 
conformidade com os critérios da gestão 
financeira globalmente sã e prudente e 
devem ser reconsideradas em caso de 
prorrogação do presente contrato ou de 
negociação de um novo acordo; salienta 
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presente contrato ou de negociação de um 
novo acordo; salienta que, do ponto de 
vista político, este acordo tem de ser 
atualizado para dar resposta aos desafios 
atuais, como o novo QFP ou as novas 
regras da política de coesão;

que, do ponto de vista político, este acordo 
tem de ser atualizado para dar resposta aos 
desafios atuais, como o novo QFP ou as 
novas regras da política de coesão;
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Alteração 3
Isabel García Muñoz
em nome do Grupo S&D

Relatório A9-0071/2020
Tomáš Zdechovský
Quitação 2018: orçamento geral da UE – Comité das Regiões
2019/2061(DEC)

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a confirmação da 
presença de amianto em locais críticos do 
edifício VMA, incluindo o parque de 
estacionamento; lamenta profundamente 
que tenha sido realizado um inventário por 
um contratante externo especializado em 
setembro de 2019, apenas um mês após a 
assinatura do acordo com a Comissão; 
lamenta que o acordo tenha sido assinado 
sem informar atempadamente todas as 
partes interessadas sobre a eventual 
presença de amianto no edifício VMA; 
lamenta igualmente que os membros e o 
pessoal não tenham sido informados sobre 
a situação e considera insuficiente a 
publicação das informações na intranet do 
CESE, onde é difícil de as encontrar;

23. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a confirmação da 
presença de amianto em locais críticos do 
edifício VMA, incluindo o parque de 
estacionamento; lamenta profundamente 
que tenha sido realizado um inventário por 
um contratante externo especializado em 
setembro de 2019, apenas um mês após a 
assinatura do acordo com a Comissão; 
lamenta que o acordo tenha sido assinado 
sem informar atempadamente todas as 
partes interessadas sobre a eventual 
presença de amianto no edifício VMA; 
lamenta igualmente que os membros e o 
pessoal não tenham sido informados sobre 
a situação e considera insuficiente a 
publicação das informações na intranet do 
Comité, onde é difícil de as encontrar;

Or. en


