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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. bevestigt zijn sterke gehechtheid aan meertaligheid in de Europese Unie als een van de 
basisvoorwaarden voor de goede werking van het democratische bestel van de Unie; 
wijst op de rol van het Vertaalbureau bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige 
vertalingen en taaldiensten; 

2. stelt met voldoening de gevolgen van de nieuwe prijsstructuur voor de vertaling van 
documenten vast, die de klanten van het Vertaalbureau in 2017 een besparing van 
3,2 miljoen EUR opleverde, terwijl de inkomsten van het Vertaalbureau, ondanks de 
weerslag van de nieuwe prijsstructuur, in 2017 stabiel bleven;

3. is verheugd over de samenwerkingsovereenkomst die met de Europese School 
Luxemburg II (EEL2) is gesloten, wat het klantenbestand van het Vertaalbureau eind 
2017 op 65 brengt;

4. neemt er kennis van dat de follow-up van de nog openstaande aanbevelingen van de 
audit betreffende het beheer van de bedrijfscontinuïteit en de audit betreffende het 
beheer van de vertaalworkflow tot de conclusie heeft geleid dat alle aanbevelingen 
adequaat en doeltreffend ten uitvoer zijn gelegd;

5. stelt vast dat het Vertaalbureau is begonnen met de herziening van de voorafgaande 
evaluatie van programma's en activiteiten overeenkomstig de door de Commissie 
verstrekte richtsnoeren en dat de werkprogramma's van het Vertaalbureau nu input- en 
outputindicatoren bevatten;

6. moedigt het Vertaalbureau aan bij zijn inspanningen om de Unie-instellingen tegen eind 
2018 de nieuwe versie van IATE (InterActive Terminology for Europe – Interactieve 
Terminologie voor Europa) ter beschikking te stellen en ervoor te zorgen dat de 
interinstitutionele terminologiedatabank gelijke tred houdt met de innovatie; dringt aan 
op een adequate geografische spreiding van het personeel en van het hoger en 
middenkader;

7. erkent dat de Rekenkamer onder een hoge werklast gebukt gaat; verzoekt de 
Rekenkamer niettemin haar eigen verslagen, en met name haar verslag over het 
Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, tijdig te publiceren zodat het 
Parlement voldoende tijd heeft om zijn taken inzake begrotings- en beleidscontrole naar 
behoren te vervullen.
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Bij de eindstemming aanwezige leden Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, 
Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra 
Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi 
Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga 
Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Liadh Ní Riada
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