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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. znovu potvrzuje svou jasnou podporu mnohojazyčnosti v Evropské unii, která je jedním 
ze základních předpokladů řádného fungování demokratického systému Unie; 
poukazuje na roli, kterou překladatelské středisko sehrává při zajišťování vysoce 
kvalitních překladatelských a jazykových služeb; 

2. oceňuje dopad nové struktury cen za překlad dokumentů, která pro klienty střediska v 
roce 2017 znamenala úspory ve výši 3,2 milionu EUR, přičemž příjmy střediska zůstaly 
bez ohledu na dopad nové struktury cen v roce 2017 stabilní;

3. vítá dohodu o spolupráci, kterou středisko podepsalo s Evropskou školou Lucemburk II, 
takže na konci roku 2017 se počet klientů střediska zvýšil na 65;

4. bere na vědomí, že následná kontrola zbývajících doporučení, která byla výsledkem 
auditu řízení kontinuity činností a řízení toku práce při překladech dokumentů, dospěla 
k závěru, že všechna doporučení byla adekvátně a efektivně provedena;

5. konstatuje, že středisko zahájilo přezkum hodnocení ex-ante u programů a činností v 
souladu s pokyny poskytnutými Komisí a že pracovní programy střediska nyní zahrnují 
ukazatele vstupů a výstupů;

6. podporuje středisko v jeho závazku zpřístupnit orgánům Unie do konce roku 2018 
novou verzi IATE (Interaktivní terminologie pro Evropu), a zajistit tak, aby tato 
interinstitucionální terminologická databáze držela krok s inovacemi; trvá na tom, že 
mezi zaměstnanci střediska a členy jeho středního a vysokého managementu je nutné 
zajistit odpovídající zastoupení zeměpisných oblastí;

7. uznává, že Účetní dvůr je vystaven značné pracovní zátěži; přesto jej vyzývá, aby své 
zprávy zveřejňoval včas, zejména zprávu týkající se Překladatelského střediska pro 
instituce Evropské unie, aby tak měl Parlament dostatek času na řádné plnění svých 
povinností v oblasti rozpočtové a politické kontroly.
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