
AD\1196860BG.docx PE643.225v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по култура и образование

2019/2072(DEC)

22.1.2020

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 за 
финансовата 2018 година
(2019/2072(DEC))

Докладчик по становище: Сабине Ферхайен



PE643.225v02-00 2/5 AD\1196860BG.docx

BG

PA_NonLeg



AD\1196860BG.docx 3/5 PE643.225v02-00

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 силния си ангажимент към езиковото многообразие в Европейския 
съюз като една от основните предпоставки за правилното функциониране на 
демократичната система на Съюза; подчертава, че е необходимо писменият 
превод и езиковите услуги на всички официални езици на държавите членки да 
бъдат третирани еднакво; признава ролята на Центъра за улесняване на работата 
на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза чрез осигуряване на 
висококачествен писмен превод и езикови услуги на всички официални езици на 
Съюза; припомня, че наличието на специализиран орган, предоставящ писмен 
превод за органите, службите и агенциите на Съюза, доведе до икономии от 
мащаба и повишаване на ефективността; 2. приветства факта, че писменият 
превод за органите, службите и агенциите на Съюза се предоставя от една 
публична агенция на Съюза; отбелязва силата на Центъра като отдавнашна 
агенция на Съюза, разполагаща с 200 опитни служители;

3. отбелязва със задоволство продължаващото въздействие на ценовата структура, 
въведена през 2017 г. за превода на документи, което съответства на икономии в 
размер на 4,4 милиона евро за клиентите на Центъра през 2018 г., и подчертава 
положителния ѝ ефект;

4. призовава настоятелно Центъра да възприеме устойчив бизнес модел в 
съответствие с плана за преобразуване, разработен след външното проучване 
относно Центъра за преводи като доставчик на езикови услуги за агенциите и 
органите на ЕС; насърчава Центъра да осъществи дейностите, които ще помогнат 
за адаптиране на новия бизнес модел към технологичния напредък, като например 
проекта за уеб превод и разпознаване на реч; 

5. отбелязва със загриженост, че Центърът не е завършил плана за борба с измамите, 
който трябваше да бъде изпълнен до края на 2018 г. и чиято степен на изпълнение 
през 2018 г. беше 66%; настоятелно призовава Центъра да ускори изпълнението 
на този план; 

6. изразява задоволство от усилията, положени от Центъра за развиване на 
способностите на някои основни служители в областта на качеството и 
управлението на проекти, като 86,8% от тези служители са преминали обучение и 
по този начин целта за 2018 г. е надхвърлена;

7. отчита последващите действия на Центъра във връзка с ангажимента му да 
предостави на институциите на Съюза нова версия на IATE (Интерактивна 
терминология за Европа) до края на 2018 г., което беше постигнато през ноември 
2018 г.; насърчава Центъра да финализира междуинституционалната версия 
възможно най-скоро.
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