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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje význam zachování a podpory mnohojazyčnosti v orgánech, institucích 
a jiných subjektech Unie a potřebu zacházet se všemi úředními jazyky stejně; uznává 
neocenitelný přínos služeb Překladatelského střediska pro hladké fungování orgánů, 
institucí a jiných subjektů Unie a pro zajištění transparentnosti jejich práce 
a přístupnosti pro občany Unie v jejich mateřském jazyce;

2. připomíná, že rozpočet střediska se snížil z 51 milionů EUR na rok 2018 na 49 milionů 
EUR v roce 2019, zatímco počet zaměstnanců se snížil z 206 na 201;

3. konstatuje, že počet stran 309 047 přeložených, upravených, editovaných 
a revidovaných dokumentů se snížil o 16,2 % oproti roku 2018, což byl rekordní rok, 
avšak připomíná, že tento objem byl o 2,4 % vyšší než předpověď v původním rozpočtu 
a o 8,3 % vyšší než předpověď v pozměněném rozpočtu na rok 2019;

4. vítá, že středisko provedlo akční plán pro zajišťování kvality překladů na období 2019-
2020, jehož cílem je zvýšit kvalitu jazykových služeb poskytovaných klientům 
a provozní efektivnost střediska;

5. bere na vědomí výsledek zprávy Evropského účetního dvora (dále jen „Účetní dvůr“) 
o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska za rok 2019 (dále jen „zpráva 
Účetního dvora“), která potvrzuje legalitu a správnost příjmů a plateb souvisejících 
s účetní závěrkou; vyzývá středisko, aby se řídilo doporučením uvedeným ve zprávě 
Účetního dvora a zajistilo, že smlouvy nebudou zaměňovány mezi zadáváním zakázek 
na služby IT a zaváděním dočasných pracovníků;

6. vybízí středisko, aby pokračovalo v provádění transformačního plánu přijatého v roce 
2019, jehož cílem je posílit strukturální změny a zavést finančně udržitelný obchodní 
model založený na překladatelských technologiích, včetně strojového překladu, a na 
nových službách pro klienty.


