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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Controlo Orçamental, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Reitera o seu firme empenho no multilinguismo na União Europeia, enquanto requisito 
prévio fundamental para o bom funcionamento do sistema democrático da União; 
salienta o papel desempenhado pelo Centro de Tradução na prestação de serviços 
linguísticos e de tradução de elevada qualidade; 

2. Regista com agrado o impacto da nova estrutura de preços para a tradução de 
documentos, que correspondeu a uma poupança de 3,2 milhões de EUR para os clientes 
do Centro em 2017, enquanto as receitas do Centro se mantiveram estáveis no mesmo 
ano, não obstante o impacto da nova estrutura de preços;

3. Congratula-se com o acordo de cooperação assinado com a Escola Europeia do 
Luxemburgo II (EEL2), que levou a que a carteira de clientes do Centro ascendesse a 65 
no final de 2017;

4. Reconhece que o seguimento das recomendações pendentes da auditoria sobre a gestão 
da continuidade das atividades e da auditoria sobre a gestão do fluxo de trabalho para a 
tradução de documentos concluiu que todas as recomendações foram aplicadas de forma 
adequada e eficaz;

5. Observa que o Centro começou a rever a avaliação ex ante dos programas e atividades 
de acordo com as orientações fornecidas pela Comissão e que os programas de trabalho 
do Centro já incluem indicadores relativos aos recursos e às realizações;

6. Incentiva o Centro a concretizar o seu compromisso de pôr à disposição das instituições 
da UE uma nova versão da IATE (Terminologia Interativa para a Europa) até ao final de 
2018, assegurando que a base de dados terminológica interinstitucional acompanhe a 
inovação; insiste na distribuição geográfica adequada do seu pessoal, incluindo os seus 
quadros intermédios e superiores;

7. Reconhece que o Tribunal de Contas está sujeito a um volume de trabalho considerável; 
solicita, no entanto, ao Tribunal que publique os seus relatórios em tempo útil, em 
particular o que diz respeito ao Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia, 
para que o Parlamento disponha de tempo suficiente para exercer a sua função de 
controlo orçamental e político de forma adequada.
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