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7.5.2020 A9-0071/2

Pozmeňujúci návrh 2
Isabel García Muñoz
v mene skupiny S&D

Správa A9-0071/2020
Tomáš Zdechovský
Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
2019/2061(DEC)

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. konštatuje, že platnosť dohody o 
administratívnej spolupráci uzavretej 
medzi výborom, Európskym 
hospodárskym a sociálnym výborom 
(EHSV) a Parlamentom v roku 2014 sa 
skončila 31. decembra 2019; konštatuje, že 
dohoda z roku 2014 nebola doteraz 
opätovne prerokovaná ani predĺžená; 
zastáva názor, že dohoda z roku 2014 bola 
veľmi nevyvážená pre výbor a EHSV 
(ďalej len „výbory“), ktoré presunuli 
celkom 60 prekladateľov do Parlamentu (z 
toho 36 EHSV) výmenou len za to, že 
môžu využívať služby výskumnej služby 
Európskeho parlamentu (EPRS); so 
znepokojením konštatuje, že v dôsledku 
toho museli výbory najímať zmluvných 
zamestnancov a externalizovať svoje 
prekladateľské služby; so znepokojením 
konštatuje, že na kompenzáciu zníženia 
počtu prekladateľov Parlament poskytol 
výborom dodatočné finančné prostriedky 
(1 200 000 EUR od roku 2015 do roku 
2016) na pokrytie externalizácie 
prekladateľských služieb a že táto suma sa 
môže prerozdeliť do iných oblastí politiky, 
ak sa plne nevyužije na externý preklad 
(EHSV využil túto možnosť prerozdelenia 
v posledných troch rokoch); zastáva názor, 
že tieto okolnosti nie sú v súlade s 
kritériami celkového obozretného a 
správneho finančného riadenia a mali by sa 
prehodnotiť v prípade predĺženia súčasnej 

16. konštatuje, že platnosť dohody o 
administratívnej spolupráci uzavretej 
medzi výborom, Európskym 
hospodárskym a sociálnym výborom 
(EHSV) a Parlamentom v roku 2014 sa 
skončila 31. decembra 2019; konštatuje, že 
dohoda z roku 2014 nebola doteraz 
opätovne prerokovaná ani predĺžená; 
zastáva názor, že dohoda z roku 2014 bola 
veľmi nevyvážená pre výbor a EHSV 
(ďalej len „výbory“), ktoré presunuli 
celkom 60 prekladateľov do Parlamentu 
(24 z výboru) výmenou len za to, že môžu 
využívať služby výskumnej služby 
Európskeho parlamentu (EPRS); so 
znepokojením konštatuje, že v dôsledku 
toho museli výbory najímať zmluvných 
zamestnancov a externalizovať svoje 
prekladateľské služby; so znepokojením 
konštatuje, že na kompenzáciu zníženia 
počtu prekladateľov Parlament poskytol 
výborom dodatočné finančné prostriedky 
(1 200 000 EUR od roku 2015 do roku 
2016) na pokrytie externalizácie 
prekladateľských služieb a že táto suma sa 
môže prerozdeliť do iných oblastí politiky, 
ak sa plne nevyužije na externý preklad; 
zastáva názor, že tieto okolnosti nie sú v 
súlade s kritériami celkového obozretného 
a správneho finančného riadenia a mali by 
sa prehodnotiť v prípade predĺženia 
súčasnej alebo dojednania novej dohody; 
uznáva, že z politického hľadiska sa táto 
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alebo dojednania novej dohody; uznáva, že 
z politického hľadiska sa táto dohoda musí 
aktualizovať s cieľom čeliť súčasným 
výzvam, ako je nový VFR alebo nové 
pravidlá politiky súdržnosti;

dohoda musí aktualizovať s cieľom čeliť 
súčasným výzvam, ako je nový VFR alebo 
nové pravidlá politiky súdržnosti;
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7.5.2020 A9-0071/3

Pozmeňujúci návrh 3
Isabel García Muñoz
v mene skupiny S&D

Správa A9-0071/2020
Tomáš Zdechovský
Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
2019/2061(DEC)

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
potvrdením prítomnosti azbestu na 
kritických miestach budovy VMA vrátane 
parkoviska; vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad tým, že v septembri 2019, len jeden 
mesiac po podpísaní dohody s Komisiou, 
bol vykonaný súpis realizovaný 
špecializovaným externým dodávateľom; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že dohoda bola podpísaná bez toho, aby 
boli všetky zainteresované strany včas 
informované o možnej prítomnosti azbestu 
v budove VMA; vyjadruje tiež poľutovanie 
nad tým, že členovia a zamestnanci neboli 
informovaní o situácii, a domnieva sa, že 
nestačí, že sa informácia uverejnila na 
intranete EHSV, kde je ťažké nájsť ju;

23. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
potvrdením prítomnosti azbestu na 
kritických miestach budovy VMA vrátane 
parkoviska; vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad tým, že v septembri 2019, len jeden 
mesiac po podpísaní dohody s Komisiou, 
bol vykonaný súpis realizovaný 
špecializovaným externým dodávateľom; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že dohoda bola podpísaná bez toho, aby 
boli všetky zainteresované strany včas 
informované o možnej prítomnosti azbestu 
v budove VMA; vyjadruje tiež poľutovanie 
nad tým, že členovia a zamestnanci neboli 
informovaní o situácii, a domnieva sa, že 
nestačí, že sa informácia uverejnila na 
intranete výboru, kde je ťažké nájsť ju;

Or. en


