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Muudatusettepanek 1
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 
direktori tegevusele keskuse 2010. aasta 
eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
Asutuste Tõlkekeskuse direktori tegevusele 
keskuse 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 
direktori tegevusele keskuse 2010. aasta 
eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
Asutuste Tõlkekeskuse direktori tegevusele 
keskuse 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 
2010. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
Asutuste Tõlkekeskuse 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 
2010. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 
Asutuste Tõlkekeskuse 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Iliana Ivanova

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C a. arvestades, et 2010. aasta tõlkemaht 
oli suurim maht, mille tõlkekeskus on 
asutamisest saadik saavutanud, ning 
tõlgitud lehekülgede arv suurenes 2010. 
aastal 20,1%;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et keskuse asutamise 
määruse (EÜ) nr 2965/94 artikli 13 
kohaselt peavad keskuse eelarves näidatud 
tulud ja kulud olema tasakaalus; märgib, et 
2010. aastaks ulatus 2009. aasta 
kumuleeritud ülejääk 24 000 000 euroni;

3. tuletab meelde, et keskuse asutamise 
määruse (EÜ) nr 2965/94 artikli 13 
kohaselt peavad keskuse eelarves näidatud 
tulud ja kulud olema tasakaalus; märgib, et 
2010. aastaks ulatus 2009. aasta 
kumuleeritud ülejääk 24 000 000 euroni;
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võtab siiski teadmiseks, et peamiselt tänu 
vahendite ülekandele liidu pensionifondi ja 
klientidele tehtud tagasimaksetele suutis 
keskus vähendada nimetatud ülejääki 9 200 
000 euroni;

võtab siiski teadmiseks, et peamiselt tänu 
vahendite ülekandele liidu pensionifondi ja 
klientidele tehtud tagasimaksetele suutis 
keskus vähendada nimetatud ülejääki 9 200 
000 euroni; peale selle märgib keskuse 
esitatud teabe põhjal, et haldusnõukogu 
otsustas 2011. aastal kasutada 9 200 000 
eurot erakorralise investeeringu (4 300 
000 eurot) reservi ja hindade 
stabiliseerimise reservi (4 900 000 eurot) 
loomiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. märgib, et 2010. aasta lõplikku
raamatupidamise aastaaruannet ei ole 
avaldatud keskuse veebisaidil; kutsub 
keskust üles seda puudust kiiresti 
kõrvaldama;

6. tunneb heameelt selle üle, et vastavalt 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutava institutsiooni nõudmisele 
avaldati 2010. aasta lõplik
raamatupidamise aastaaruanne keskuse 
veebisaidil;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. märgib, et 2010. aasta lõplikku 
raamatupidamise aastaaruannet ei ole 
avaldatud keskuse veebisaidil; kutsub 
keskust üles seda puudust kiiresti 
kõrvaldama;

6. märgib, et 2010. aasta lõplikku 
raamatupidamise aastaaruannet ei ole 
avaldatud keskuse veebisaidil; palub 
keskusel 2010. aasta lõplik 
raamatupidamise aastaaruanne oma 
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veebisaidil avaldada;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. palub keskusel tagada vastavus
finantsmääruse artiklile 60, võttes 
tegevuskulude kohta vastu 
rahastamisotsused; palub keskusel
eelkõige rangemalt kontrollida hangete 
kavandamise protsessi;

7. palub keskusel anda eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile teada, kuidas ta tagab
finantsmääruse artikli 60 sätete täitmise; 
innustab keskust eelkõige hangete 
kavandamise protsessi rangemalt 
kontrollima;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. võtab teadmiseks, et kaheksat suurema 
punktide arvuga töötajat ei edutatud, 
samal ajal kui mõnesid teisi sama 
palgaastme töötajaid edutati, ning 
järelikult ei järgitud personalieeskirjade 
artiklit 45, sest edutamise lõpliku otsuse 
tegemisel lähtuti muudest kaalutlustest; 
seepärast palub keskusel eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni teavitada, milliseid 
meetmeid on keskus olukorra 
parandamiseks võtnud;

10. palub keskusel otsustest, millega 
töötajaid vastavalt personalieeskirjade 
artiklile 45 edutatakse, eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile teada anda;

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. võtab teadmiseks, et kaheksat suurema 
punktide arvuga töötajat ei edutatud, samal 
ajal kui mõnesid teisi sama palgaastme 
töötajaid edutati, ning järelikult ei järgitud 
personalieeskirjade artiklit 45, sest 
edutamise lõpliku otsuse tegemisel lähtuti 
muudest kaalutlustest; seepärast palub 
keskusel eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavat institutsiooni 
teavitada, milliseid meetmeid on keskus
olukorra parandamiseks võtnud;

10. võtab teadmiseks, et kaheksat suurema 
punktide arvuga töötajat ei edutatud, samal 
ajal kui mõnesid teisi sama palgaastme 
töötajaid edutati, ning järelikult ei järgitud 
personalieeskirjade artiklit 45, sest 
edutamise lõpliku otsuse tegemisel lähtuti 
muudest kaalutlustest; võtab teadmiseks 
keskuse avalduse selle kohta, et siseauditi 
talitus märkis, et ametnike ja ajutiste 
töötajate karjääri ja edutamist 
puudutavate haldusnõukogu 7. veebruari 
2008. aasta otsuste puhul oli mitmeid 
tõlgendamisvõimalusi ja 2010. aasta 
septembris avaldatud siseauditi talituse 
lõpliku töötajate edutamise alase 
hinnangu tulemusel viis keskus oma 
tõlgenduse siseauditi talituse omaga 
vastavusse ning loobus 
lisakriteeriumidest, mida edutamiste 
puhul varem kasutati;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. võtab keskuse tegevusaruande põhjal 
teadmiseks, et ligikaudu 55% 2010. aastal 
tõlgitud lehekülgedest tõlgiti allhanke teel;
võtab samuti teadmiseks aruandes esitatud 
märkused, et keskus astus 2010. aastal 

15. võtab keskuse tegevusaruande põhjal 
teadmiseks, et ligikaudu 55% 2010. aastal 
tõlgitud lehekülgedest tõlgiti allhanke teel;
võtab samuti teadmiseks aruandes esitatud 
märkused, et keskus astus 2010. aastal 
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samme tõlketööde haldamise 
konsolideerimiseks, ühendades nõudluse 
haldamise ja allhanke haldamise üksused;
võtab eelkõige teadmiseks, et on käivitatud
välisuuring keskuse sees ja allhanke teel 
tehtud tõlgete suhte valideerimiseks; palub 
keskusel eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavat institutsiooni selle 
uuringu tulemustest õigeaegselt teavitada;

samme tõlketööde haldamise 
konsolideerimiseks, ühendades nõudluse 
haldamise ja allhanke haldamise üksused;
võtab eelkõige teadmiseks, et välisuuring 
keskuse sees ja allhanke teel tehtud tõlgete 
suhte valideerimiseks on lõpule viidud ja 
keskuse poolt kasutatav arvutusmeetod 
kiideti heaks;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Iliana Ivanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. tunneb heameelt pingutuste üle, 
mida keskus teeb tõlkekvaliteedi 
parandamiseks; rõhutab, et 2010. aasta 
lõpuks oli lõpule viidud 17 terminibaasi 
täiendamiseks mõeldud 
terminoloogiaprojekti; toetab keskust 
tõlkijate tootlikkuse suurendamiseks 
mõeldud koolituste korraldamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. nõuab tungivalt, et keskus kohaldaks
prognoositeabe miinimumnõudeid ning
tõhustaks prognoosimise osas koostööd ja 
teabevahetust valitud klientidega, et vältida 
kulude ja hinna ülehindamist;

17. innustab keskust kohaldama
prognoositeabe miinimumnõudeid ning
tõhustama prognoosimise osas koostööd ja 
teabevahetust valitud klientidega, et vältida 
kulude ja hinna ülehindamist;
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Or. en

Muudatusettepanek 15
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 – sissejuhatav osa

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. märgib, et 31. detsembri 2010. aasta 
seisuga oli siseauditi talituse 12 väga 
tähtsat soovitust ikka veel täitmata; tunneb 
muret, et neist seitsme soovituse
rakendamine on hilinenud; võtab eelkõige 
teadmiseks, et hilinemine puudutab 
järgmisi tähtsaid küsimusi:
- tõlketellimuste prognoosi kvaliteet;
- eelarveaasta 2008 andmete 
avalikustamine;
- sisekontrollisüsteemi hindamine;
palub keskusel hilinemist eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile selgitada ja kõnealune 
olukord lahendada;

18. märgib, et 31. detsembri 2010. aasta 
seisuga oli siseauditi talituse 12 väga 
tähtsat soovitust ikka veel täitmata ja et 
neist seitsme rakendamine on hilinenud;
palub keskusel hilinemist eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile selgitada ja kõnealune 
olukord lahendada;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. märgib, et keskus lükkas siseauditi 
talituse 12 väga tähtsa soovituse hulgast 
tagasi väga tähtsa soovituse 
finantsaruandluse kohta; nõuab tungivalt, 
et keskus selgitaks seda tagasilükkamist
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 

19. märgib, et keskus lükkas siseauditi 
talituse 12 väga tähtsa soovituse hulgast 
tagasi soovituse finantsaruandluse kohta;
palub, et keskus annaks eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile teada oma otsuse 
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vastutavale institutsioonile; põhjused;

Or. en


