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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bekræfter endnu en gang sit stærke engagement med hensyn til flersprogethed i 
Unionen som en af de grundlæggende forudsætninger for, at Unionens demokratiske 
system kan fungere; understreger behovet for at behandle oversættelses- og 
sprogtjenester for alle medlemsstaternes officielle sprog ens; anerkender den rolle, som 
centret spiller med hensyn til at fremme Unionens institutioners, organers, kontorers og 
agenturers arbejde ved at levere højkvalitetsoversættelser på alle officielle EU-sprog og 
sprogtjenester af høj kvalitet; minder om, at det at have en specialiseret enhed til at 
dække oversættelser til EU-organer, -kontorer og -agenturer har ført til stordriftsfordele 
og effektivitetsgevinster; 2. glæder sig over, at oversættelser til EU-organer, -
kontorer og -agenturer varetages af et offentligt EU-agentur; noterer sig centrets styrke 
som et mangeårigt EU-agentur med 200 erfarne medarbejdere;

3. bemærker med tilfredshed og påpeger de positive effekter af den fortsatte indvirkning af 
den prisstruktur, der blev indført i 2017 for oversættelse af dokumenter, og som svarede 
til en besparelse på 4,4 mio. EUR for centrets kunder i 2018;

4. opfordrer indtrængende centret til at vedtage en bæredygtig forretningsmodel i 
overensstemmelse med den omstillingsplan, der er udarbejdet i henhold til den eksterne 
undersøgelse af Oversættelsescentret som udbyder af fælles sprogtjenester for EU's 
agenturer og organer; opfordrer centret til at gennemføre tiltag, der kan bidrage til at 
tilpasse den nye forretningsmodel til den teknologiske udvikling, såsom projektet 
vedrørende weboversættelser og talegenkendelse; 

5. bemærker med bekymring, at centret ikke har fuldført den plan for bekæmpelse af svig, 
der var planlagt til at blive gennemført ved udgangen af 2018, og som i 2018 havde en 
gennemførelsesgrad på 66 %; opfordrer indtrængende centret til at fremskynde 
gennemførelsen af denne plan; 

6. udtrykker tilfredshed med den indsats, centret har ydet for at udvikle kapaciteterne for 
nøglemedarbejderne på området kvalitets- og projektforvaltning, idet 86,8 % af 
nøglemedarbejderne har modtaget uddannelse, og målet for 2018 således er oversteget;

7. anerkender, at centret fulgte op på sin forpligtelse til at stille en ny udgave af IATE 
(Interaktiv Terminologi for Europa) til rådighed for EU-institutionerne ved udgangen af 
2018, hvilket skete i november 2018; opfordrer centret til at færdiggøre den 
interinstitutionelle udgave så hurtigt som muligt.
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