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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. διατυπώνει εκ νέου την ισχυρή δέσμευσή του υπέρ της πολυγλωσσίας στην Ένωση, 
καθώς αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία του 
δημοκρατικού συστήματος της Ένωσης· αναγνωρίζει τη συμβολή του Κέντρου στη 
διευκόλυνση του έργου των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης μέσω της παροχής 
γλωσσικών και μεταφραστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας· 

2. σημειώνει με ικανοποίηση τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο της τιμολογιακής δομής που 
θεσπίστηκε το 2017 για τη μετάφραση εγγράφων, η οποία οδήγησε σε εξοικονόμηση 
4,4 εκατομμυρίων EUR για τους πελάτες του Κέντρου το 2018·

3. παροτρύνει το Κέντρο να υιοθετήσει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο σύμφωνα με 
το σχέδιο μετασχηματισμού που καταρτίστηκε εν συνεχεία της εξωτερικής μελέτης για 
το Μεταφραστικό Κέντρο ως πάροχο κοινών γλωσσικών υπηρεσιών για τους 
οργανισμούς και τα όργανα της ΕΕ· ενθαρρύνει το Κέντρο να προχωρήσει στην 
εφαρμογή των μέτρων που θα συμβάλουν στην προσαρμογή του νέου επιχειρηματικού 
μοντέλου στις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως είναι το έργο μετάφρασης ιστοσελίδων και 
αναγνώρισης ομιλίας· 

4. σημειώνει με ανησυχία ότι το Κέντρο δεν έχει ολοκληρώσει το σχέδιο για την 
καταπολέμηση της απάτης, το οποίο, το 2018, σημείωσε ποσοστό εκτέλεσης 66 %, 
παρότι προοριζόταν να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του εν λόγω έτους·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που κατέβαλε το Κέντρο να 
αναπτύξει τις ικανότητες του βασικού προσωπικού όσον αφορά τη διαχείριση 
ποιότητας και τη διαχείριση έργων, δεδομένου ότι το 86,8 % του βασικού προσωπικού 
εκπαιδεύτηκε στους εν λόγω τομείς, ποσοστό που υπερβαίνει τον στόχο που είχε τεθεί 
για το 2018·

6. αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε το Κέντρο εν συνεχεία της δέσμευσής του να θέσει 
στη διάθεση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μια νέα έκδοση της βάσης δεδομένων 
IATE (Διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη) έως το τέλος του 2018, στόχος ο οποίος 
επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2018· ενθαρρύνει το Κέντρο να οριστικοποιήσει τη 
διοργανική έκδοση έως το τέλος του 2019.


