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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. își reafirmă angajamentul ferm față de multilingvism în Uniune, aceasta fiind una dintre 
condițiile prealabile fundamentale pentru buna funcționare a sistemului democratic al 
Uniunii; recunoaște rolul jucat de Centru în facilitarea activității agențiilor și 
organismelor UE prin furnizarea de traduceri și de servicii lingvistice de înaltă calitate; 

2. constată cu satisfacție impactul permanent al noii structuri tarifare introduse în 2017 
pentru traducerea documentelor, care a dus la economisirea a 4,4 milioane EUR de către 
clienții centrului în 2018;

3. îndeamnă centrul să adopte un model de afaceri sustenabil, în conformitate cu planul de 
transformare elaborat în urma cercetării externe “Study on the Translation Centre as the 
Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies” (Studiu privind 
Centrul de Traduceri ca furnizor comun de servicii lingvistice pentru agențiile și 
organismele UE); încurajează centrul să implementeze până la capăt aceste măsuri care 
ar contribui la adaptarea noului model de afaceri la progresele tehnologice, cum ar fi 
proiectul de traducere a paginilor web și de recunoaștere vocală; 

4. ia act cu îngrijorare că Centrul nu a finalizat planul antifraudă a cărui implementare a 
fost prevăzută până la sfârșitul anului 2018 și care a avut o rată de execuție de 66 % în 
2018;

5. își exprimă satisfacția cu privire la eforturile depuse de Centru pentru dezvoltarea 
capacităților personalului principal în domeniul calității și al gestionării proiectelor, 
86,8 % dintre membrii personalului principal participând la formări, depășindu-se astfel 
obiectivul stabilit pentru 2018;

6. recunoaște că Centrul și-a îndeplinit angajamentul de a pune la dispoziția instituțiilor 
Uniunii o nouă versiune a IATE (InterActive Terminology for Europe - Terminologie 
Interactivă pentru Europa) până la sfârșitul anului 2018, obiectiv ce a fost realizat în 
noiembrie 2018; încurajează Centrul să finalizeze versiunea interinstituțională până la 
sfârșitul anului 2019.


