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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. διατυπώνει εκ νέου την ισχυρή δέσμευσή του υπέρ της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθώς αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία 
του δημοκρατικού συστήματος της Ένωσης· επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζει το 
Μεταφραστικό Κέντρο στην παροχή μεταφραστικών και γλωσσικών υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας· 

2. σημειώνει με εκτίμηση τον αντίκτυπο της νέας τιμολογιακής δομής για τη μετάφραση 
εγγράφων, η οποία οδήγησε σε εξοικονόμηση 3,2 εκατομμυρίων EUR για τους πελάτες 
του Κέντρου το 2017, ενώ τα έσοδα του Κέντρου παρέμειναν σταθερά κατά το 2017, 
παρά τον αντίκτυπο της νέας τιμολογιακής δομής·

3. χαιρετίζει τη συμφωνία συνεργασίας που υπογράφηκε με το ευρωπαϊκό σχολείο του 
Λουξεμβούργου ΙΙ (EEL2), χάρη στην οποία οι πελάτες του Κέντρου ανήλθαν στους 65 
στο τέλος του 2017·

4. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την παρακολούθηση της εφαρμογής των εκκρεμών 
συστάσεων που διατυπώθηκαν κατόπιν του ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση της 
επιχειρησιακής συνέχειας και τη διαχείριση της ροής εργασιών για τη μετάφραση 
εγγράφων, όλες οι συστάσεις έχουν εφαρμοστεί κατάλληλα και αποτελεσματικά·

5. σημειώνει ότι το Κέντρο έχει αρχίσει να αναθεωρεί την εκ των προτέρων αξιολόγηση 
των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παρέσχε η 
Επιτροπή, και ότι οι δείκτες εισροών και εκροών έχουν πλέον τεθεί σε εφαρμογή στα 
προγράμματα εργασίας του Κέντρου·

6. ενθαρρύνει το Κέντρο να θέσει στη διάθεση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης νέα 
έκδοση της IATE (InterActive Terminology for Europe - Διαδραστική ορολογία για την 
Ευρώπη) μέχρι το τέλος του 2018, όπως δεσμεύτηκε, εξασφαλίζοντας τη συμπόρευση 
της διοργανικής βάσης δεδομένων ορολογίας με την καινοτομία· επιμένει ότι πρέπει να 
εξασφαλιστεί επαρκής γεωγραφική κατανομή του προσωπικού του, περιλαμβανομένων 
των θέσεων για μεσαία και ανώτερα στελέχη·

7. αναγνωρίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει μεγάλο φόρτο εργασίας· ζητεί παρόλα αυτά 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιεύει εγκαίρως τις εκθέσεις του, και ιδίως την 
έκθεση για το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως 
ώστε το Κοινοβούλιο να έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να επιτελεί σωστά το 
καθήκον του δημοσιονομικού και πολιτικού ελέγχου·
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