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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. opätovne potvrdzuje svoj pevný záväzok v oblasti viacjazyčnosti v Únii, ktorá je 
jedným zo základných predpokladov riadneho fungovania demokratického systému 
Únie; uznáva úlohu, ktorú zohráva stredisko pri uľahčovaní práce agentúr a orgánov 
Únie tým, že zabezpečuje preklady a jazykové služby vysokej kvality; 

2. s uspokojením berie na vedomie pokračujúci vplyv štruktúry cien zavedenej v roku 
2017 na preklad dokumentov, čo zodpovedalo úsporám vo výške 4,4 milióna EUR pre 
klientov strediska v roku 2018;

3. naliehavo vyzýva stredisko, aby prijalo udržateľný operačný model v súlade s plánom 
reštrukturalizácie pripraveným na základe externej štúdie týkajúcej sa prekladateľského 
strediska ako poskytovateľa spoločných jazykových služieb pre agentúry a orgány EÚ; 
nabáda stredisko, aby vykonávalo tie opatrenia, ktoré by pomohli prispôsobiť nový 
obchodný model technologickému pokroku, ako je projekt na rozpoznávanie webových 
stránok a reči; 

4. so znepokojením konštatuje, že stredisko nedokončilo plán boja proti podvodom, 
ktorého realizácia bola naplánovaná do konca roka 2018 a ktorého miera plnenia v roku 
2018 bola 66 %;

5. vyjadruje spokojnosť s úsilím strediska o rozvoj kľúčových personálnych spôsobilostí v 
oblasti riadenia kvality a projektov, keď 86,8 % kľúčových zamestnancov absolvovalo 
odbornú prípravu, a teda prekročilo cieľ stanovený na rok 2018;

6. berie na vedomie, že stredisko splnilo svoj záväzok poskytnúť inštitúciám Únie do 
konca roka 2018 novú verziu IATE (InterActive Terminology for Europe), čo dosiahlo 
v novembri 2018; nabáda stredisko, aby sfinalizovalo medziinštitucionálnu verziu do 
konca roka 2019.


