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1. Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen 

af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for 

regnskabsåret 2013 (2014/2101(DEC)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske 

Unions Organer for regnskabsåret 2013, 

– der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret 

for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2013 med centrets svar1, 

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2013 om regnskabernes 

rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 

287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til centret for 

gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget3, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20024, særlig artikel 

208, 

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse 

                                                 
1  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 35. 
2  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 35. 
3  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. 
4  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 



af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer1, særlig artikel 14, 

– der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 

19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i 

artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen 

vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget2, 

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 

30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 

artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20123, 

særlig artikel 108, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0084/2015), 

1. meddeler direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer 

decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2013; 

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning; 

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 

del heraf, til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, 

Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i 

Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven). 

                                                 
1  EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1. 
2  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. 
3  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42. 



2. Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne 

for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 

2013 (2014/2101(DEC)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske 

Unions Organer for regnskabsåret 2013, 

– der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret 

for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2013 med centrets svar1, 

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2013 om regnskabernes 

rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 

287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til centret for 

gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget3, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20024, særlig artikel 

208, 

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse 

af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer5, særlig artikel 14, 

– der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 

19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i 

artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen 

vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget6, 

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 

30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 

artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20127, 

særlig artikel 108, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0084/2015), 

                                                 
1  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 35. 
2  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 35. 
3  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. 
4  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 
5  EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1. 
6  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. 
7  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42. 



1. noterer sig, at det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske 

Unions Organer ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning; 

2. godkender afslutningen af regnskaberne for Oversættelsescentret for Den Europæiske 

Unions Organer for regnskabsåret 2013; 

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Oversættelsescentret 

for Den Europæiske Unions Organer, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og 

drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven). 



3.  Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en 

integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2013 

(2014/2101(DEC)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for 

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2013 

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0084/2015), 

A. der henviser til, at det endelige budget for Oversættelsescentret for Den Europæiske 

Unions Organer ("centret") for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 

52 193 667 EUR, hvilket er en stigning på 8,08 % i forhold til 2012;  

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for 

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2013 

("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 

centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og 

formelt rigtige; 

C. der henviser til, at centrets opgave er at udføre det nødvendige oversættelsesarbejde for 

de EU-institutioner og -organer, der måtte ønske det; 

Opfølgning på decharge for 2012 

1. bemærker i Revisionsrettens beretning, at status for to korrigerende foranstaltninger, der 

blev truffet som reaktion på dens bemærkninger fra det foregående år, var anført som "i 

gang"; 

2. erfarer fra centret, at det har udarbejdet en handlingsplan med sigte på at nedbringe sine 

administrationsomkostninger inden for menneskelige ressourcer, finansielle kredsløb, 

IT og infrastruktur; konstaterer på baggrund af oplysninger fra centret, at det har nået 

grænsen for, hvor meget det kan nedbringe sine administrationsomkostninger;  

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning 

3. bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en 

budgetgennemførelsesgrad på 83,47 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger 

var på 77,68 %; 

Rammekontrakter 

4. bemærker, at centret i 2008 indgik 472 rammekontrakter med udbydere af 

oversættelsesydelser for en periode på højst fire år; bemærker desuden, at centret i 2012 

deltog i Kommissionens udbudsprocedure for oversættelsesydelser, men at det ikke var 

muligt at nå frem til en aftale med Kommissionen om kontraktvilkårene; 

5. erfarer, at centret som følge heraf forlængede sine eksisterende rammekontrakter med 

yderligere et år; bemærker med bekymring, at en sådan forlængelse, selv om centrets 



direktør havde tilladt en undtagelse, ikke er i overensstemmelse med 

gennemførelsesbestemmelserne til centrets finansforordning, i henhold til hvilken 

rammekontrakter højst må vare fire år; 

6. erfarer på baggrund af oplysninger fra centret, at årsagen til, at der ikke forelå nogen 

aftale med Kommissionen, var, at Kommissionen ændrede udbudsbetingelserne på et 

sent tidspunkt i processen; noterer sig centrets beslutning om at forlænge de 

eksisterende kontrakter på grundlag af de negative konsekvenser, der ville følge af ikke 

at have nogen kontrakter på plads, før det næste udbud kunne tilrettelægges; 

Forpligtelser og fremførsler 

7. anerkender, at der i Revisionsrettens beretning ikke nævnes nogen bemærkelsesværdige 

forhold for så vidt angår antallet af fremførsler i 2013; bemærker, at 5,79 % af 

budgetbevillingerne blev fremført til 2014; 

Intern kontrol 

8. anerkender, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2013 foretog en 

fuldstændig risikovurdering, som førte til IAS' strategiske plan for intern revision for 

centret, som indeholder en fortegnelse over emner, der foreslås medtaget i revisionen 

for perioden 2014-2016; 

9.  erkender, at de fremskridt, der er gjort i forbindelse med gennemførelsen af flere af de 

aktioner, som er indeholdt i handlingsplanen for intern kontrol, ikke var så store som 

oprindeligt planlagt på grund af forskellige problemer, såsom flytningen til Drosbach-

bygningen; 

10. bemærker med bekymring, at IAS i forbindelse med sin risikovurdering opdagede nogle 

procedurer med høj indbygget risiko, som ikke kunne revideres i henhold til 

revisionsplanen, da kontrollerne blev vurderet til at være ikke-eksisterende eller 

utilstrækkelige; påpeger, at centrets ledelse fremsendte IAS en handlingsplan med sigte 

på at tage fat på disse svagheder, og at IAS vil følge op på de foranstaltninger, som 

centret har truffet for at rette op på dem; 

11. noterer sig, at IAS har fulgt op på gennemførelsen af sine tidligere anbefalinger ved 

hjælp af en skrivebordskontrol, og at der ikke var nogen udestående "kritiske" 

anbefalinger pr. 31. december 2013; noterer sig, at en "meget vigtig" anbefaling er ved 

at blive gennemført og er på rette spor, og at gennemførelsen af en anden "meget vigtig" 

anbefaling er blevet forsinket; opfordrer centret til at tage sig af dette spørgsmål og 

informere dechargemyndigheden, når det er afsluttet; 

12. bemærker med bekymring, at formelle delegationer fra anvisningsberettigede ikke altid 

er i overensstemmelse med rettighederne til at godkende transaktioner i det 

periodiserede regnskabsføringssystem (ABAC); anerkender centrets oplysninger om, at 

det har ajourført den formelle delegation med henblik på at bringe den i 

overensstemmelse med rettighederne i ABAC-systemet; 

Overførsler 

13. bemærker, at antallet og beskaffenheden af overførsler i 2012 ifølge centrets årlige 



aktivitetsrapport og Revisionsrettens beretning ligger inden for de rammer, der er 

fastlagt i de finansielle regler; 

Udbuds- og ansættelsesprocedurer 

14. noterer sig, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller andre revisionsresultater for 

2013 har afstedkommet nogen bemærkninger til centrets udbudsprocedurer i 

Revisionsrettens beretning; 

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed 

15. anerkender fra centret, at det har vurderet sin politik om forebyggelse og håndtering af 

interessekonflikter på grundlag af Kommissionens retningslinjer for forebyggelse og 

håndtering af interessekonflikter i de decentraliserede agenturer; noterer sig, at centret 

på grundlag af den pågældende vurdering har udarbejdet en ny politik, ifølge hvilken 

CV'er for og interesseerklæringer fra bestyrelsesmedlemmerne, direktøren og den 

øverste ledelse skal være offentligt tilgængelige; 

16. bemærker, at centret forelagde denne nye politik for sin bestyrelse i 2014, og at den blev 

godkendt den 29. oktober 2014; anerkender, at centret har offentliggjort 

bestyrelsesmedlemmernes CV'er og interesseerklæringer på sit websted; opfordrer 

centret til at lette adgangen til disse dokumenter; 

Resultater 

17. noterer sig fra Revisionsrettens beretning, at centrets kontantbeholdning steg fra 

35 000 000 EUR ved udgangen af 2012 til 40 000 000 EUR ved udgangen af 2013; 

bemærker endvidere, at budgetoverskuddet og reserverne i samme periode steg fra 

30 900 000 EUR til 37 500 000 EUR;  

18. konstaterer fra centret, at dets budgetoverskud for 2012 hovedsagelig skyldtes eksterne 

faktorer, som centret ikke havde kontrol over, og at det traf foranstaltninger for at 

nedbringe det; bemærker, at centret i lyset af sin omkostningsanalyse for 2012 og for 

første halvår af 2013 besluttede at sænke sine priser for 2014; erfarer fra centret, at dets 

budgetter for henholdsvis 2014 og 2015 var planlagt som underskudsbudgetter med 

henblik på at udnytte en del af de foregående års overskud; 

Øvrige bemærkninger 

19. erkender, at centret blev operationelt i 1994, og at dets arbejde siden da har været 

baseret på korrespondance og udvekslinger med værtsmedlemsstaten; anerkender, at 

centrets forhandlinger med værtsmedlemsstaten vedrørende dets hjemsted er nået ind i 

sidste fase, og at centret har undertegnet hjemstedsaftalen med regeringen i 

Storhertugdømmet Luxembourg; bemærker, at centret afventer den endelige bekræftelse 

i denne sag; 

o 

o  o 

20. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og 



som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 29. april 20151 om agenturernes 

resultater, økonomiske forvaltning og kontrol. 

 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0130. 


