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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet bekräftar sitt starka engagemang för flerspråkighet i Europeiska 
unionen som en av de grundläggande förutsättningarna för att unionens demokratiska 
system ska fungera väl. Parlamentet påpekar den roll som Översättningscentrum spelar 
för att tillhandahålla översättningar och språktjänster av hög kvalitet. 

2. Europaparlamentet noterar med uppskattning inverkan av den nya prisstrukturen för 
översättningen av dokument, som innebar en besparing på 3,2 miljoner EUR för 
centrumets kunder under 2017, medan centrumets intäkter förblev stabila under 2017 
trots effekterna av den nya prisstrukturen.

3. Europaparlamentet välkomnar det samarbetsavtal som undertecknats med Europaskolan 
Luxemburg II (EEL2), vilket innebar att det fanns 65 kunder i centrumets portfölj i 
slutet av 2017.

4. Europaparlamentet konstaterar att vid uppföljningen av de utestående 
rekommendationerna från granskningen av hanteringen av kontinuitetsplanen och 
hanteringen av arbetsflödet för dokumentöversättning drogs slutsatsen att samtliga 
rekommendationer hade genomförts korrekt och effektivt.

5. Europaparlamentet noterar att centrumet har börjat revidera förhandsutvärderingen av 
program och åtgärder i linje med kommissionens vägledning och att input- och 
outputindikatorer nu har införts i centrumets arbetsprogram.

6. Europaparlamentet uppmuntrar centrumet att före utgången av 2018 ställa den nya 
versionen av Iate (InterActive Terminology for Europe) till EU-institutionernas 
förfogande, och därmed se till att den interinstitutionella terminologidatabasen håller 
jämna steg med innovationen. Parlamentet insisterar på att centrumets personal och dess 
chefer på mellannivå och högsta nivå ska ha en lämplig geografisk fördelning.

7. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens arbetsbörda är hög. Parlamentet 
uppmanar dock revisionsrätten att offentliggöra sina egna rapporter i tid, och särskilt sin 
rapport om Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, så att parlamentet har 
tillräckligt med tid för att på ett korrekt sätt utföra sina egna skyldigheter i fråga om 
budgetkontroll och politisk kontroll.
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INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande 22.1.2019
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