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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. potwierdza swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz wielojęzyczności w Unii, 
będącej jednym z podstawowych warunków właściwego funkcjonowania systemu 
demokratycznego w Unii; uznaje rolę, jaką Centrum odgrywa w ułatwianiu pracy 
agencji i organów Unii dzięki dostarczaniu wysokiej jakości tłumaczeń pisemnych i 
usług językowych; 

2. z uznaniem odnotowuje stały wpływ struktury cenowej wprowadzonej w 2017 r. w 
odniesieniu do tłumaczenia dokumentów, co odpowiada oszczędnościom w wysokości 
4,4 mln EUR dla klientów Centrum w 2018 r;

3. wzywa Centrum do przyjęcia zrównoważonego modelu biznesowego zgodnie z planem 
transformacji opracowanym w następstwie zewnętrznego „Badania na temat Centrum 
Tłumaczeń jako wspólnego dostawcy usług językowych dla agencji i organów UE”; 
zachęca Centrum do realizacji tych działań, które pomogłyby dostosować nowy model 
biznesowy do postępu technologicznego, takich jak projekt tłumaczenia stron 
internetowych i rozpoznawania mowy; 

4. zauważa z niepokojem, że Centrum nie zakończyło realizacji planu zwalczania nadużyć 
finansowych, który miał zostać wdrożony do końca 2018 r. i którego wskaźnik 
wdrożenia wyniósł 66 % w 2018 r;

5. wyraża zadowolenie z wysiłków podjętych przez Centrum w celu rozwinięcia 
kluczowych zdolności kadrowych w dziedzinie zarządzania jakością i projektami, przy 
czym 86,8 % kluczowych pracowników przeszło szkolenia, przekraczając tym samym 
cel wyznaczony na rok 2018;

6. uznaje działania podjęte przez Centrum w związku ze zobowiązaniem się do 
udostępnienia instytucjom Unii nowej wersji IATE (interaktywnej europejskiej bazy 
terminologicznej) do końca 2018 r., co zostało osiągnięte w listopadzie 2018 r; zachęca 
Centrum do sfinalizowania wersji międzyinstytucjonalnej do końca 2019 r.


