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16. ugotavlja, da je sporazum o 
upravnem sodelovanju, ki ga je odbor 
leta 2014 sklenil z Evropskim ekonomsko-
socialnim odborom (EESO) in 
Parlamentom, prenehal veljati 
31. decembra 2019; ugotavlja, da doslej še 
ni bilo novih pogajanj o sporazumu iz leta 
2014 in da ta tudi ni bil podaljšan; meni, da 
je bil ta sporazum zelo neuravnotežen v 
škodo odboru in EESO (odbora), saj je bilo 
60 njunih prevajalcev premeščenih v 
Parlament (36 iz EESO), v zameno pa sta 
odbora dobila zgolj možnost, da 
uporabljata storitve Službe Evropskega 
parlamenta za raziskave (EPRS); z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da sta morala 
zato odbora zaposliti pogodbene sodelavce 
in za prevajanje najeti zunanje izvajalce; je 
zaskrbljen, ker je Parlament kot 
kompenzacijo za zmanjšanje števila 
prevajalcev odboroma od let 2015–2016 
zagotovil 1.200.000 EUR dodatnih 
sredstev za kritje zunanjih prevajalskih 
storitev, pri čemer je mogoče del tega 
zneska, ki ni porabljen za zunanje 
prevajanje, prerazporediti na druga 
področja politik (EESO je to možnost 
prerazporeditve izkoristil v zadnjih treh 
letih); meni, da takšne razmere niso v 
skladu z merili preudarnega in dobrega 
finančnega poslovodenja in da bi bilo treba 
to možnost znova pretehtati, če bi bil 
obstoječi sporazum podaljšan ali če bi se 
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zato odbora zaposliti pogodbene sodelavce 
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storitev, pri čemer je mogoče del tega 
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začela pogajanja o novem; se zaveda, da je 
treba s političnega vidika sporazum 
posodobiti, da bo kos dandanašnjim 
izzivom, na primer novemu večletnemu 
finančnemu okviru ali novim pravilom 
kohezijske politike;

posodobiti, da bo kos dandanašnjim 
izzivom, na primer novemu večletnemu 
finančnemu okviru ali novim pravilom 
kohezijske politike;
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23. je zelo zaskrbljen, ker je bila 
potrjena vsebnost azbesta na ključnih 
mestih v stavbi VMA, med drugim na 
parkirišču; globoko obžaluje, da je 
specializirani zunanji izvajalec opravil 
inventuro septembra 2019, le mesec dni po 
podpisu sporazuma s Komisijo; obžaluje, 
da je bil sporazum podpisan, ne da bi bili 
vsi deležniki pravočasno obveščeni o 
morebitni vsebnosti azbesta v stavbi VMA; 
obžaluje tudi, da člani odbora in zaposleni 
niso bili obveščeni o položaju, in meni, da 
ni bilo dovolj, da so bile informacije 
objavljene na intranetu ESSC, kjer jih je 
težko najti;
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niso bili obveščeni o položaju, in meni, da 
ni bilo dovolj, da so bile informacije 
objavljene na intranetu odbora, kjer jih je 
težko najti;
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