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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt het belang van het behoud en de bevordering van meertaligheid in de 
instellingen, organen en instanties van de Unie en de noodzaak om alle officiële talen 
gelijk te behandelen; erkent de onschatbare bijdrage van de vertaaldiensten van het 
Bureau aan de goede werking van de instellingen, organen en instanties van de Unie en 
aan het transparant en toegankelijk maken van hun werk voor de burgers van de Unie in 
hun respectieve moedertaal;

2. herinnert eraan dat de begroting van het Bureau voor 2018 is verlaagd van 51 miljoen 
EUR tot 49 miljoen EUR in 2019, terwijl het aantal personeelsleden is gedaald van 206 
naar 201;

3. merkt op dat met 309 047 bladzijden het aantal vertaalde, gewijzigde, gereviseerde en 
herziene documenten met 16,2 % is gedaald ten opzichte van 2018, een recordjaar, maar 
herinnert eraan dat dit volume 2,4 % hoger was dan de raming in de oorspronkelijke 
begroting en 8,3 % hoger dan de raming in de gewijzigde begroting voor 2019;

4. is ingenomen met de uitvoering door het Bureau van een actieplan voor 
kwaliteitsborging van vertalingen voor de periode 2019-2020, dat tot doel heeft de 
kwaliteit van de aan de klanten verleende taaldiensten en de operationele efficiëntie van 
het Bureau te verbeteren;

5. is ingenomen met de conclusie van het verslag van de Europese Rekenkamer (“de 
Rekenkamer”) over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor het jaar 2019 (“het 
verslag van de Rekenkamer”), waarin de wettigheid en regelmatigheid bevestigd wordt 
van de onderliggende ontvangsten en betalingen bij de rekeningen; verzoekt het Bureau 
de aanbeveling in het verslag van de Rekenkamer op te volgen om ervoor te zorgen dat 
in contracten elke verwarring tussen de aanbesteding van IT-diensten en de inzet van 
uitzendkrachten wordt vermeden;

6. moedigt het Bureau aan door te gaan met de uitvoering van het in 2019 vastgestelde 
transformatieplan, dat erop gericht is structurele veranderingen te versterken en een 
financieel duurzaam bedrijfsmodel op basis van vertaaltechnologieën, met inbegrip van 
machinevertalingen, en nieuwe diensten voor klanten, ten uitvoer te leggen.
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Bij de eindstemming aanwezige leden Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Ilana Cicurel, 
Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra 
Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Victor Negrescu, 
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, 
Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima 
Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Ibán García Del Blanco, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Radka Maxová, 
Diana Riba i Giner
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