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

RO Unită în diversitate RO

7.5.2020 A9-0071/2

Amendamentul 2
Isabel García Muñoz
în numele Grupului S&D

Raport A9-0071/2020
Tomáš Zdechovský
Descărcarea de gestiune pe 2018: Bugetul general al UE - Comitetul European al Regiunilor
2019/2061(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia act de faptul că acordul de 
cooperare administrativă încheiat în 2014 
între Comitet, Comitetul Economic și 
Social European (CESE) și Parlament a 
expirat la 31 decembrie 2019; constată că, 
până în prezent, acordul din 2014 nu a fost 
renegociat sau prelungit; este de părere că 
acordul din 2014 a fost foarte dezechilibrat 
pentru Comitet și pentru CESE 
(„comitetele”), care au transferat în total 60 
de traducători către Parlament (36 de la 
CESE), primind în schimb doar dreptul de 
a utiliza prestațiile Serviciului de Cercetare 
al Parlamentului European (EPRS); 
constată cu îngrijorare că, drept urmare, 
comitetele au trebuit să angajeze personal 
contractual și să externalizeze serviciile de 
traducere; ia act cu îngrijorare de faptul că, 
pentru a compensa reducerea personalului 
de traducere, Parlamentul le-a oferit 
comitetelor o sumă suplimentară (1 200 
000 EUR între 2015 și 2016) pentru a 
acoperi externalizarea serviciilor de 
traducere, sumă care poate fi realocată altor 
domenii de politică dacă nu este utilizată 
integral pentru servicii externalizate de 
traducere (CESE a recurs la această 
posibilitate de realocare în ultimii trei 
ani); este de părere că aceste fapte nu 
respectă criteriile unei gestiuni financiare 
generale prudente și sănătoase și ar trebui 
reexaminate dacă se prelungește contractul 
actual sau se negociază un nou acord; 

16. ia act de faptul că acordul de 
cooperare administrativă încheiat în 2014 
între Comitet, Comitetul Economic și 
Social European (CESE) și Parlament a 
expirat la 31 decembrie 2019; constată că, 
până în prezent, acordul din 2014 nu a fost 
renegociat sau prelungit; este de părere că 
acordul din 2014 a fost foarte dezechilibrat 
pentru Comitet și pentru CESE 
(„comitetele”), care au transferat în total 60 
de traducători către Parlament (24 de la 
Comitet), primind în schimb doar dreptul 
de a utiliza prestațiile Serviciului de 
Cercetare al Parlamentului European 
(EPRS); constată cu îngrijorare că, drept 
urmare, comitetele au trebuit să angajeze 
personal contractual și să externalizeze 
serviciile de traducere; ia act cu îngrijorare 
de faptul că, pentru a compensa reducerea 
personalului de traducere, Parlamentul le-a 
oferit comitetelor o sumă suplimentară (1 
200 000 EUR între 2015 și 2016) pentru a 
acoperi externalizarea serviciilor de 
traducere, sumă care poate fi realocată altor 
domenii de politică dacă nu este utilizată 
integral pentru servicii externalizate de 
traducere; este de părere că aceste fapte nu 
respectă criteriile unei gestiuni financiare 
generale prudente și sănătoase și ar trebui 
reexaminate dacă se prelungește contractul 
actual sau se negociază un nou acord; 
recunoaște că, din punct de vedere politic, 
acordul trebuie actualizat pentru a răspunde 
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recunoaște că, din punct de vedere politic, 
acordul trebuie actualizat pentru a răspunde 
necesităților actuale, cum ar fi noul CFM 
sau noile norme ale politicii de coeziune;

necesităților actuale, cum ar fi noul CFM 
sau noile norme ale politicii de coeziune;
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Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la faptul că s-a confirmat prezența 
azbestului în locuri critice în clădirea 
VMA, inclusiv în parcări; regretă profund 
faptul că inventarul realizat de un 
contractant extern specializat a fost 
efectuat în septembrie 2019, la doar o lună 
de la semnarea acordului cu Comisia; 
regretă faptul că acordul a fost semnat fără 
ca toate părțile interesate să fie informate 
în timp util despre posibila prezență a 
azbestului în clădirea VMA; regretă, de 
asemenea, că membrii și personalul nu au 
fost informați despre această situație și 
consideră că nu este suficient faptul că 
informația a fost publicată pe intranetul 
CESE, unde este greu de găsit;

23. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la faptul că s-a confirmat prezența 
azbestului în locuri critice în clădirea 
VMA, inclusiv în parcări; regretă profund 
faptul că inventarul realizat de un 
contractant extern specializat a fost 
efectuat în septembrie 2019, la doar o lună 
de la semnarea acordului cu Comisia; 
regretă faptul că acordul a fost semnat fără 
ca toate părțile interesate să fie informate 
în timp util despre posibila prezență a 
azbestului în clădirea VMA; regretă, de 
asemenea, că membrii și personalul nu au 
fost informați despre această situație și 
consideră că nu este suficient faptul că 
informația a fost publicată pe intranetul 
Comitetului, unde este greu de găsit;
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