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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ponovno potrjuje, da je popolnoma predan večjezičnosti v Uniji, saj gre za enega 
temeljnih pogojev za ustrezno delovanje demokratičnega sistema Unije; potrjuje vlogo, 
ki jo ima center pri poenostavljanju dela agencij in organov Unije, saj zagotavlja 
visokokakovostne prevode in jezikovne storitve; 

2. z zadovoljstvom opaža nadaljnji učinek strukture cen prevajanja dokumentov, uvedene 
leta 2017, ki je za stranke centra v letu 2018 pomenil prihranek v višini 4,4 milijona 
EUR;

3. poziva center, naj sprejme vzdržen poslovni model v skladu z načrtom preoblikovanja, 
ki je bil oblikovan po zunanji študiji o Prevajalskem centru kot skupni službi za 
jezikovne storitve za agencije in organe EU; spodbuja center, naj dokonča izvajanje teh 
ukrepov, ki bodo pripomogli k prilagoditvi novega poslovnega modela tehnološkemu 
napredku, kot sta spletno prevajanje in projekt za prepoznavanje govora; 

4. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da center ni dokončal načrta za boj proti goljufijam, ki naj 
bi bil izveden do konca leta 2018, njegova stopnja izvrševanja v letu 2018 pa je bila 
66 %;

5. izraža zadovoljstvo s prizadevanji centra za razvoj ključnih kadrovskih zmogljivosti na 
področjih kakovosti in upravljanja projektov, saj se je 86,8 % zaposlenih udeležilo 
usposabljanj, s čimer je bil presežen cilj, določen za leto 2018;

6. priznava, da je center sprejel nadaljnje ukrepe glede svoje zaveze, da bo institucijam 
Unije do konca leta 2018 dal na razpolago novo različico programa IATE (InterActive 
Terminology for Europe), kar je bilo uresničeno novembra 2018; spodbuja center, naj 
dokonča medinstitucionalno različico do konca leta 2019.


