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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. újólag megerősíti az EU demokratikus rendszere megfelelő működésének egyik 
alapvető előfeltételét képező, az Európai Unión belüli többnyelvűség iránti erőteljes 
elkötelezettségét; elismeri, hogy a Fordítóközpont színvonalas fordítások és nyelvi 
szolgáltatások nyújtása révén fontos szerepet tölt be az uniós ügynökségek és szervek 
munkájának megkönnyítésében; 

2. megelégedéssel nyugtázza a dokumentumok fordítására vonatkozó, 2017-ben bevezetett 
új árképzési struktúra folytatódó hatását, ami 4,4 millió EUR megtakarítást jelentett a 
Fordítóközpont ügyfelei számára 2018-ban;

3. sürgeti a Fordítóközpontot, hogy a „Study on the Translation Centre as the Linguistic 
Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies” (Tanulmány az uniós 
ügynökségek és szervek közös nyelvi szolgáltatójáról, a Fordítóközpontról) című külső 
tanulmányt követően kidolgozott átalakítási tervnek megfelelően fogadjon el 
fenntartható üzleti modellt; arra ösztönzi a Fordítóközpontot, hogy hajtsa végre azokat a 
fellépéseket, melyek segítenek az új üzleti modellt hozzáigazítani a technológiai 
vívmányokhoz, például a webes fordításhoz és a beszédfelismerő projekthez; 

4. aggodalommal állapítja meg, hogy a Fordítóközpont nem készült el azzal a csalás elleni 
tervvel, amelyet 2018 végére el kellett volna készítenie, és amelynek készültségi 
állapota 2018-ban 66% volt;

5. elégedettségének ad hangot a Fordítóközpont által a minőség- és a projektirányítás 
területén a kulcsfontosságú személyzeti képességek kialakításával kapcsolatban, mivel a 
személyzet 86,8%-a részesült képzésben, és így sikerült meghaladni a 2018. évre 
kitűzött célt;

6. elismeri, hogy a Fordítóközpont nyomon követte azon kötelezettségvállalását, miszerint 
2018 végéig az uniós intézmények rendelkezésére bocsátja az IATE (Európai interaktív 
terminológia) új változatát, ami 2018 novemberében megtörtént; arra ösztönzi a 
Fordítóközpontot, hogy 2019 végéig véglegesítse az intézményközi változatot is.


