
AD\1173959BG.docx PE628.679v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014-2019

Комисия по култура и образование

2018/2184(DEC)

23.1.2019

СТАНОВИЩЕ

на комисията по култура и образование

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) 
за финансовата 2017 година
(2018/2184(DEC))

Докладчик по становище: Богдан Анджей Здройевски



PE628.679v02-00 2/5 AD\1173959BG.docx

BG

PA_NonLeg



AD\1173959BG.docx 3/5 PE628.679v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджетен контрол 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. потвърждава категоричния си ангажимент към езиковото многообразие в 
Европейския съюз като една от основните предпоставки за правилното 
функциониране на демократичната система на Съюза; посочва ролята, която 
Центърът за преводи играе при предоставянето на висококачествени преводи и 
езикови услуги; 

2. отбелязва със задоволство въздействието на новата структура на ценообразуване 
за превода на документи, която е довела до икономия от 3,2 милиона евро за 
клиентите на Центъра през 2017 г., докато приходите на Центъра през 2017 г. са 
останали стабилни, независимо от въздействието на новата структура на 
ценообразуване;

3. приветства споразумението за сътрудничество, подписано с Европейското 
училище Люксембург II (EEL2), в резултат на което портфейлът на Центъра към 
края на 2017 г. е обхващал 65 клиенти;

4. потвърждава, че последващите действия във връзка с неизпълнените препоръки 
от одита на управлението на непрекъснатостта на дейностите и одита на 
управлението на работния процес за превод на документи показват, че всички 
препоръки са изпълнени адекватно и ефективно;

5. отбелязва, че Центърът е започнал да преразглежда предварителната оценка на 
програмите и дейностите в съответствие с насоките, предоставени от Комисията, 
и че в работните програми на Центъра вече са въведени показатели за вложените 
ресурси и за предоставените продукти и услуги;

6. насърчава Центъра във връзка с неговия ангажимент да предостави на 
институциите на Съюза новата версия на IATE (Интерактивна терминология за 
Европа) до края на 2018 г., като гарантира, че междуинституционалната 
терминологична база данни не изостава от иновациите; настоява, че е необходимо 
подходящо географско разпределение на неговите служители, както и на 
представителите на неговото средно и висше ръководство;

7. признава значителното натоварване на Сметната палата; при все това призовава 
Палатата да публикува своевременно своите доклади, по-специално своя доклад, 
който се отнася до Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, за да се 
предостави достатъчно време на Парламента да изпълнява надлежно своята 
контролна функция по отношение на бюджета и политиката;
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