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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet bekräftar sitt starka engagemang för flerspråkighet i unionen som en 
av de grundläggande förutsättningarna för att unionens demokratiska system ska 
fungera väl. Parlamentet noterar den roll som centrumet spelar för att underlätta det 
arbete som utförs av unionens byråer och organ genom att tillhandahålla översättningar 
och språktjänster av hög kvalitet. 

2. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse de fortsatta effekterna av den 
prisstruktur som infördes 2017 för översättningen av dokument, som innebar en 
besparing på 4,4 miljoner EUR under 2018 för centrumets kunder.

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft centrumet att anta en hållbar affärsmodell 
i enlighet med den omstruktureringsplan som utarbetades till följd av den externa 
studien om Översättningscentrum som tillhandahållare av gemensamma språktjänster 
för EU:s byråer och organ (Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared 
Service Provider for the EU Agencies and Bodies). Parlamentet uppmanar centrumet att 
slutföra genomförandet av dessa åtgärder, vilka skulle bidra till att anpassa den nya 
affärsmodellen till tekniska framsteg såsom webböversättning och 
röstigenkänningsprojekt. 

4. Europaparlamentet är oroat över att centrumet inte har fullbordat den 
bedrägeribekämpningsplan som enligt planerna skulle ha genomförts senast i slutet av 
2018 och som hade en genomförandegrad på 66 % under 2018.

5. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över centrumets insatser för att 
utveckla nyckelpersonalens kapacitet på områdena kvalitet och projektledning, i och 
med att 86,8 % av nyckelpersonalen fick utbildning, vilket översteg målet för 2018.

6. Europaparlamentet noterar centrumets uppföljning av centrumets åtagande att 
tillhandahålla EU-institutionerna en ny version av Iate (interaktiv terminologi för 
Europa) senast i slutet av 2018, vilket uppnåddes i november 2018. Parlamentet 
uppmanar centrumet att slutföra den interinstitutionella versionen senast i slutet av 
2019.


