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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bekræfter endnu en gang sit stærke engagement med hensyn til flersprogethed i Den 
Europæiske Union, der er en af de grundlæggende forudsætninger for, at Unionens 
demokratiske system kan fungere; fremhæver den rolle, som Oversættelsescentret har 
med hensyn til at levere oversættelses- og sprogtjenester af høj kvalitet; 

2. bemærker med tilfredshed indvirkningen af den nye prisstruktur for oversættelsen af 
dokumenter, der svarede til en besparelse på 3,2 mio. EUR for centrets kunder i 2017, 
mens centrets indtægter forblev stabile i 2017 på trods af virkningen af den nye 
prisstruktur;

3. glæder sig over den samarbejdsaftale, der er indgået med Europaskolen Luxembourg II 
(EEL2), som bringer centrets portefølje op på 65 kunder ved udgangen af 2017;

4. anerkender, at opfølgningen på de udestående henstillinger fra revisionen af forvaltning 
af forretningskontinuiteten og styringssystemet for oversættelse af dokumenter 
konkluderede, at alle henstillinger er blevet gennemført korrekt og effektivt;

5. bemærker, at centret har påbegyndt en revision af forhåndsevalueringen af programmer 
og aktiviteter i overensstemmelse med Kommissionens vejledning, og at input- og 
outputindikatorer nu er indført i centrets arbejdsprogrammer;

6. tilskynder centret til at stille en ny udgave af IATE (InterActive Terminology for 
Europe) til rådighed for EU-institutionerne inden udgangen af 2018 for at sikre, at den 
interinstitutionelle terminologidatabase holder trit med innovationen; insisterer på en 
passende geografisk fordeling af centrets personale samt af dets mellemledere og ledere;

7. anerkender, at Revisionsretten har en stor arbejdsbyrde; anmoder ikke desto mindre 
Revisionsretten om at offentliggøre sine beretninger til tiden og navnlig beretningen om 
Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, således at Parlamentet har 
tilstrækkelig tid til at udføre sine budgetmæssige og politiske kontroller ordentligt.
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