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Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet noterar att det 
avtal om administrativt samarbete som 
ingicks mellan kommittén, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén 
(EESK) och parlamentet 2014 löpte ut den 
31 december 2019. Parlamentet konstaterar 
att 2014 års avtal hittills inte har 
omförhandlats eller förlängts. Parlamentet 
anser att 2014 års avtal inte var till fördel 
för kommittén och EESK (nedan kallade 
kommittéerna), som överförde totalt 60 
översättare till parlamentet (36 stycken från 
EESK) och i utbyte enbart fick tillgång till 
tjänsterna inom Europaparlamentets 
utredningstjänst (EPRS). Parlamentet 
noterar med oro att kommittéerna till följd 
av detta var tvungna att anställa 
kontraktsanställda och lägga ut sina 
översättningstjänster på frilans. 
Parlamentet noterar med oro att som 
kompensation för den minskade 
översättningspersonalen har parlamentet 
gett ytterligare medel (1 200 000 EUR 
mellan 2015 och 2016) till kommittéerna 
för att täcka utkontrakteringen av 
översättningstjänster, och att detta belopp 
kan omfördelas till andra politikområden 
om det inte används till fullo för 
frilansöversättningar (EESK har utnyttjat 
denna möjlighet till omfördelning under 
de senaste tre åren). Parlamentet anser inte 
att dessa omständigheter överensstämmer 
med kriterierna för en generellt försiktig 

16. Europaparlamentet noterar att det 
avtal om administrativt samarbete som 
ingicks mellan kommittén, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén 
(EESK) och parlamentet 2014 löpte ut den 
31 december 2019. Parlamentet konstaterar 
att 2014 års avtal hittills inte har 
omförhandlats eller förlängts. Parlamentet 
anser att 2014 års avtal inte var till fördel 
för kommittén och EESK (nedan kallade 
kommittéerna), som överförde totalt 60 
översättare till parlamentet (24 stycken från 
kommittén) och i utbyte enbart fick 
tillgång till tjänsterna inom 
Europaparlamentets utredningstjänst 
(EPRS). Parlamentet noterar med oro att 
kommittéerna till följd av detta var tvungna 
att anställa kontraktsanställda och lägga ut 
sina översättningstjänster på frilans. 
Parlamentet noterar med oro att som 
kompensation för den minskade 
översättningspersonalen har parlamentet 
gett ytterligare medel (1 200 000 EUR 
mellan 2015 och 2016) till kommittéerna 
för att täcka utkontrakteringen av 
översättningstjänster, och att detta belopp 
kan omfördelas till andra politikområden 
om det inte används till fullo för 
frilansöversättningar. Parlamentet anser 
inte att dessa omständigheter 
överensstämmer med kriterierna för en 
generellt försiktig och sund ekonomisk 
förvaltning, och att de bör omprövas i 
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och sund ekonomisk förvaltning, och att de 
bör omprövas i händelse av en förlängning 
av det nuvarande avtalet eller förhandlingar 
om ett nytt avtal. Parlamentet är medvetet 
om att avtalet av politiska skäl måste 
uppdateras för att kunna möta dagens 
utmaningar, till exempel den nya fleråriga 
budgetramen eller de nya reglerna för 
sammanhållningspolitiken.

händelse av en förlängning av det 
nuvarande avtalet eller förhandlingar om 
ett nytt avtal. Parlamentet är medvetet om 
att avtalet av politiska skäl måste 
uppdateras för att kunna möta dagens 
utmaningar, till exempel den nya fleråriga 
budgetramen eller de nya reglerna för 
sammanhållningspolitiken.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över bekräftelsen att det finns asbest 
på kritiska platser i VMA-byggnaden, 
inklusive vid parkeringen. Parlamentet 
beklagar djupt att en inventering som 
genomfördes av en specialiserad extern 
uppdragstagare genomfördes i september 
2019, endast en månad efter 
undertecknandet av avtalet med 
kommissionen. Parlamentet beklagar djupt 
att avtalet undertecknades utan att alla 
berörda parter hade informerats i tid om 
eventuell förekomst av asbest i VMA-
byggnaden. Parlamentet beklagar också 
djupt att ledamöter och personal inte har 
informerats om situationen, och anser att 
det inte är tillräckligt att informationen har 
offentliggjorts på EESK:s intranät, där den 
är svår att hitta.

23. Europaparlamentet är allvarligt 
oroat över bekräftelsen att det finns asbest 
på kritiska platser i VMA-byggnaden, 
inklusive vid parkeringen. Parlamentet 
beklagar djupt att en inventering som 
genomfördes av en specialiserad extern 
uppdragstagare genomfördes i september 
2019, endast en månad efter 
undertecknandet av avtalet med 
kommissionen. Parlamentet beklagar djupt 
att avtalet undertecknades utan att alla 
berörda parter hade informerats i tid om 
eventuell förekomst av asbest i VMA-
byggnaden. Parlamentet beklagar också 
djupt att ledamöter och personal inte har 
informerats om situationen, och anser att 
det inte är tillräckligt att informationen har 
offentliggjorts på kommitténs intranät, där 
den är svår att hitta.

Or. en


