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Tarkistus 1
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan unionin elinten 
käännöskeskuksen johtajalle 
vastuuvapauden keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 / 
lykkää päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
unionin elinten käännöskeskuksen 
johtajalle keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan unionin elinten 
käännöskeskuksen johtajalle 
vastuuvapauden keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 2
Edit Herczog

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan unionin elinten 
käännöskeskuksen johtajalle 
vastuuvapauden keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 / 
lykkää päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
unionin elinten käännöskeskuksen 
johtajalle keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan unionin elinten 
käännöskeskuksen johtajalle 
vastuuvapauden keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 3
Monica Luisa Macovei
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Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan unionin elinten 
käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2010 
tilien päättämisen / lykkää Euroopan 
unionin elinten käännöskeskuksen 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan unionin elinten 
käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2010 
tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 4
Edit Herczog

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan unionin elinten 
käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2010 
tilien päättämisen / lykkää Euroopan 
unionin elinten käännöskeskuksen 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan unionin elinten 
käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2010 
tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 5
Iliana Ivanova

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että 
käännöskeskuksen käännettyjen sivujen 
kokonaismäärä oli vuonna 2010 suurempi 
kuin koskaan aikaisemmin sen 
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perustamisesta lähtien ja että 
käännettyjen sivujen määrä kasvoi 
20,1 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 6
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa, että keskuksen 
perustamisasetuksen (EY) N:o 2965/94 
13 artiklan mukaisesti keskuksen 
talousarvioon otettavien tulojen ja menojen 
on oltava tasapainossa; panee merkille, että 
varainhoitovuonna 2010 vuoden 2009 
kertynyttä ylijäämää oli 24 000 000 euroa; 
huomauttaa kuitenkin, että lähinnä 
siirtämällä varoja unionin 
eläkejärjestelmään ja palauttamalla varoja 
asiakkailleen keskus onnistui pienentämään 
tämän ylijäämän 9 200 000 euroon;

3. muistuttaa, että keskuksen 
perustamisasetuksen (EY) N:o 2965/94 
13 artiklan mukaisesti keskuksen 
talousarvioon otettavien tulojen ja menojen 
on oltava tasapainossa; panee merkille, että 
varainhoitovuonna 2010 vuoden 2009 
kertynyttä ylijäämää oli 24 000 000 euroa; 
huomauttaa kuitenkin, että lähinnä 
siirtämällä varoja unionin 
eläkejärjestelmään ja palauttamalla varoja 
asiakkailleen keskus onnistui pienentämään 
tämän ylijäämän 9 200 000 euroon; panee 
lisäksi merkille, että keskuksen 
johtokunta päätti vuonna 2011 käyttää 
nämä 9 200 000 euroa poikkeuksellisia 
investointeja koskevan varauksen 
(4 300 000 euroa) ja hintojen 
vakauttamista koskevan varauksen 
(4 900 000 euroa) luomiseen; 

Or. en

Tarkistus 7
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. huomauttaa, ettei varainhoitovuoden 
2010 lopullista tilinpäätöstä ole julkaistu
keskuksen verkkosivustolla; kehottaa 
keskusta pikaisesti korjaamaan asian;

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
vastuuvapauden myöntävän viranomaisen 
esittämän pyynnön seurauksena 
varainhoitovuoden 2010 lopullinen 
tilinpäätös julkaistiin keskuksen 
verkkosivustolla;

Or. en

Tarkistus 8
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. huomauttaa, ettei varainhoitovuoden 
2010 lopullista tilinpäätöstä ole julkaistu 
keskuksen verkkosivustolla; kehottaa 
keskusta pikaisesti korjaamaan asian;

6. huomauttaa, ettei varainhoitovuoden 
2010 lopullista tilinpäätöstä ole julkaistu 
keskuksen verkkosivustolla; kehottaa 
keskusta julkaisemaan varainhoitovuoden 
2010 lopullisen tilinpäätöksen 
verkkosivustollaan;

Or. en

Tarkistus 9
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa keskusta varmistamaan
varainhoitoasetuksen 60 artiklan 
noudattamisen siten, että se tekee 
rahoituspäätöksiä toimintamenoista; 
kehottaa keskusta erityisesti tiukentamaan 
hankintojen suunnitteluprosessin 
valvontaa;

7. kehottaa keskusta toimittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle tiedot siitä, miten se 
varmistaa varainhoitoasetuksen 60 artiklan 
noudattamisen; kannustaa keskusta 
tiukentamaan hankintojen 
suunnitteluprosessin valvontaa;
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Or. en

Tarkistus 10
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa, että kahdeksaa 
henkilöstön jäsentä ei ylennetty, mutta 
muita samaan palkkaluokkaan kuuluvia 
ylennettiin, vaikka ensiksi mainituilla oli 
korkeammat pisteet, joten 
henkilöstösääntöjen 45 artiklaa ei 
noudatettu, sillä lopulliseen 
ylentämispäätökseen sisällytettiin itse 
asiassa lisää harkinnanvaraisia piirteitä;
pyytää sen vuoksi keskusta tiedottamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle, millaisiin toimiin se on 
ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi;

10. pyytää keskusta tiedottamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle henkilöstösääntöjen 
45 artiklan mukaisista 
ylentämispäätöksistä;

Or. en

Tarkistus 11
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa, että kahdeksaa henkilöstön 
jäsentä ei ylennetty, mutta muita samaan 
palkkaluokkaan kuuluvia ylennettiin, 
vaikka ensiksi mainituilla oli korkeammat 
pisteet, joten henkilöstösääntöjen 45 
artiklaa ei noudatettu, sillä lopulliseen 
ylentämispäätökseen sisällytettiin itse 
asiassa lisää harkinnanvaraisia piirteitä;
pyytää sen vuoksi keskusta tiedottamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 

10. huomauttaa, että kahdeksaa henkilöstön 
jäsentä ei ylennetty, mutta muita samaan 
palkkaluokkaan kuuluvia ylennettiin, 
vaikka ensiksi mainituilla oli korkeammat 
pisteet, joten henkilöstösääntöjen 
45 artiklaa ei noudatettu, sillä lopulliseen 
ylentämispäätökseen sisällytettiin itse 
asiassa lisää harkinnanvaraisia piirteitä;
panee merkille keskuksen lausunnon, 
jonka mukaan sisäinen tarkastus (IAS) on 
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viranomaiselle, millaisiin toimiin se on 
ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi;

todennut, että johtokunnan 7. helmikuuta 
2008 hyväksymät virkamiesten ja 
väliaikaisen henkilöstön uraa ja 
ylennyksiä koskevat päätökset ovat 
tulkinnanvaraisia, ja että keskus mukautti 
omaa tulkintaansa sisäisen tarkastuksen 
tulkintaa vastaavaksi ja luopui 
aikaisemmin ylennyksiin soveltamistaan 
lisäkriteereistä sen jälkeen kun sisäinen 
tarkastus julkaisi henkilöstön 
ylentämismenettelyn täytäntöönpanoa 
koskevan lopullisen arviointinsa 
syyskuussa 2010;

Or. en

Tarkistus 12
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. panee merkille keskuksen vuotuisen 
toimintakertomuksen huomautukset, joiden 
mukaan varainhoitovuonna 2010 noin 55 
prosenttia käännettyjen sivujen 
kokonaismäärästä tilattiin alihankintana;
panee merkille myös toimintakertomuksen 
huomautukset, joiden mukaan keskus 
toteutti toimia vakiinnuttaakseen 
käännöstyöprosessin hallinnan vuonna 
2010 siten, että se yhdisti kysynnän 
hallinnan ja freelance-käännösten hallinnan 
yksiköt; panee erityisesti merkille, että on
käynnistetty ulkopuolinen tutkimus, joka 
koskee sisäisesti tehtyjen ja ulkoistettujen 
töiden välisen suhdeluvun validointia;
pyytää sen vuoksi keskusta tiedottamaan 
tutkimuksen tuloksista ajoissa 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle;

15. panee merkille keskuksen vuotuisen 
toimintakertomuksen huomautukset, joiden 
mukaan varainhoitovuonna 2010 noin 
55 prosenttia käännettyjen sivujen 
kokonaismäärästä tilattiin alihankintana;
panee merkille myös toimintakertomuksen 
huomautukset, joiden mukaan keskus 
toteutti toimia vakiinnuttaakseen 
käännöstyöprosessin hallinnan vuonna 
2010 siten, että se yhdisti kysynnän 
hallinnan ja freelance-käännösten hallinnan 
yksiköt; panee erityisesti merkille, että on
saatu päätökseen ulkopuolinen tutkimus, 
joka koskee sisäisesti tehtyjen ja 
ulkoistettujen töiden välisen suhdeluvun 
validointia ja jossa validoitiin keskuksen 
käyttämä laskentamalli;

Or. en
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Tarkistus 13
Iliana Ivanova

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. panee tyytyväisenä merkille 
keskuksen toimet käännösten laadun 
parantamiseksi; korostaa, että vuoden 
2010 loppuun mennessä saatettiin 
päätökseen 17 terminologiahanketta, 
joilla parannettiin termitietokantaa; tukee 
keskusta kääntäjille suunnattujen 
koulutustapahtumien järjestämisessä, 
sillä koulutuksen avulla parannetaan 
kääntäjien tuottavuutta;

Or. en

Tarkistus 14
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa keskusta soveltamaan 
vähimmäisvaatimuksia ennusteita 
koskeviin tietoihin ja tehostamaan 
ennusteita koskevaa yhteistyötä ja 
tietojenvaihtoa valikoitujen asiakkaiden 
kanssa, jotta vältetään menojen ja 
hinnoittelun yliarviointi;

17. kannustaa keskusta soveltamaan 
vähimmäisvaatimuksia ennusteita 
koskeviin tietoihin ja tehostamaan 
ennusteita koskevaa yhteistyötä ja 
tietojenvaihtoa valikoitujen asiakkaiden 
kanssa, jotta vältetään menojen ja 
hinnoittelun yliarviointi;

Or. en

Tarkistus 15
Edit Herczog
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Päätöslauselmaesitys
18 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille, että 12 "erittäin 
tärkeää" sisäisen tarkastuksen suositusta oli 
edelleen käsittelemättä 31. joulukuuta 
2010; on huolissaan, että seitsemän 
suosituksen täytäntöönpano oli viivästynyt;
panee erityisesti merkille, että suositukset 
koskevat seuraavia tärkeitä seikkoja:
- asiakasennusteiden laatu,
- varainhoitovuoden 2008 tietojen 
julkistaminen,
- sisäisen valvonnan järjestelmän 
arviointi;
kehottaa sen vuoksi keskusta 
perustelemaan viivästymisen 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle ja korjaamaan tilanteen;

18. panee merkille, että 12 "erittäin 
tärkeää" sisäisen tarkastuksen suositusta oli 
edelleen käsittelemättä 31. joulukuuta 2010
ja että seitsemän suosituksen 
täytäntöönpano oli viivästynyt; kehottaa 
keskusta perustelemaan viivästymisen 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle ja korjaamaan tilanteen;

Or. en

Tarkistus 16
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. huomauttaa, että 12:sta sisäisen 
tarkastuksen "erittäin tärkeästä" 
suosituksesta keskus hylkäsi erittäin 
tärkeän tilinpäätösraportointia koskevan 
suosituksen; kehottaa keskusta
perustelemaan hylkäämisen
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle;

19. huomauttaa, että 12:sta sisäisen 
tarkastuksen "erittäin tärkeästä" 
suosituksesta keskus hylkäsi 
tilinpäätösraportointia koskevan 
suosituksen; pyytää keskusta tiedottamaan
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle tämä päätöksen perusteena 
olevat syyt;

Or. en
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