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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; 
benadrukt de noodzaak om vertalingen en taaldiensten in alle officiële talen van de 
lidstaten gelijk te behandelen; erkent de rol van het Vertaalbureau bij het ondersteunen 
van het werk van de instellingen, agentschappen en organen van de Unie in de vorm van 
kwalitatief hoogwaardige vertalingen en taaldiensten in alle officiële talen van de Unie; 
herinnert eraan dat het bestaan van een gespecialiseerd agentschap voor vertalingen 
voor de organen en instanties van de Unie heeft geleid tot schaalvoordelen en meer 
efficiëntiewinsten; 2. is verheugd over het feit dat een publiek agentschap van de 
Unie instaat voor de vertalingen voor de organen en instanties van de Unie; wijst op de 
kracht van het Vertaalbureau als een reeds lang bestaand EU-agentschap dat 
200 ervaren personeelsleden telt;

3. stelt met voldoening het blijvende effect van de in 2017 ingevoerde prijsstructuur voor 
de vertaling van documenten vast, die de klanten van het Vertaalbureau in 2018 een 
besparing van 44 miljoen EUR heeft opgeleverd, en wijst op de positieve gevolgen 
hiervan;

4. spoort het Vertaalbureau aan een duurzaam bedrijfsmodel toe te passen in 
overeenstemming met het transformatieplan dat is opgesteld in navolging van de 
externe studie getiteld “Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared 
Service Provider for the EU Agencies and Bodies”; moedigt het Vertaalbureau aan de 
nodige maatregelen uit te voeren om het nieuwe bedrijfsmodel aan de technologische 
vooruitgang aan te passen, zoals het project inzake webvertaling en spraakherkenning; 

5. merkt bezorgd op dat het Vertaalbureau zijn antifraudeplan, dat tegen eind 2018 
uitgevoerd had moeten zijn en dat een uitvoeringspercentage van 66 % had in 2018, niet 
heeft voltooid; spoort het Vertaalbureau ertoe aan dat plan sneller ten uitvoer te leggen; 

6. is tevreden met de inspanningen van het Vertaalbureau om de capaciteiten van zijn 
belangrijkste medewerkers op het gebied van kwaliteits- en projectbeheer te 
ontwikkelen, waarbij 86,8 % van het belangrijkste personeel een opleiding heeft 
gevolgd, wat meer is dan het streefcijfer voor 2018;

7. erkent dat het Vertaalbureau werk heeft gemaakt van zijn toezegging om tegen eind 
2018 een nieuwe versie van IATE (Interactieve Terminologie voor Europa) beschikbaar 
te stellen voor de EU-instellingen, hetgeen in november 2018 is gebeurd; moedigt het 
Vertaalbureau aan de interinstitutionele versie zo snel mogelijk af te werken.
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Bij de eindstemming aanwezige leden Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, 
Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, 
Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, 
Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq 
Mohammed, Peter Pollák, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, 
Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Milan Zver
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