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P6_TA(2007)0315 

Despesas de tradução incorridas pela Comissão, pelo Parlamento e pelo 

Conselho  

Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de Julho de 2007, sobre o Relatório Especial 

nº 9/2006 do Tribunal de Contas Europeu relativo às despesas de tradução incorridas pela 

Comissão, pelo Parlamento e pelo Conselho (2007/2077 (INI)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Relatório Especial nº 9/2006 do Tribunal de Contas Europeu (TCE) 

relativo às despesas de tradução incorridas pela Comissão, pelo Parlamento e pelo 

Conselho, bem como as respostas das instituições1, 

– Tendo em conta o nº 4, segundo parágrafo, do artigo 248º, o nº 3 do artigo 276º e o nº 5 do 

artigo 280º do Tratado CE, 

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A6-0215/2007), 

 

Respeito pelo multilinguismo 

1. Considera que o multilinguismo constitui um elemento fundamental da UE, que realça a 

diversidade cultural e linguística e assegura a igualdade de tratamento dos cidadãos da 

União; considera que o multilinguismo garante aos cidadãos o direito de comunicarem com 

as instituições da UE em qualquer das suas línguas oficiais, habilitando-os a exercerem o 

seu direito de fiscalização democrática; realça, simultaneamente, que os serviços 

linguísticos das instituições da União ajudam essas instituições a manterem-se abertas e 

transparentes perante os cidadãos da União; 

2. É de opinião que o conceito de "multilinguismo integral controlado", inscrito no seu 

Código de Conduta do Multilinguismo2, constitui o único meio para manter os custos 

dentro de limites orçamentais aceitáveis, preservando, ao mesmo tempo, a igualdade entre 

os deputados e os cidadãos; 

3. Lamenta que cada vez mais documentos e comunicações, nomeadamente as alterações de 

compromisso votadas em comissão ou, por exemplo, os anexos aos relatórios, sejam 

apresentados numa só língua; 

Custo das traduções 

4. Salienta que o custo global da totalidade dos serviços linguísticos das Instituições da UE – 

tradução e interpretação em conjunto – representa apenas 1 % do orçamento total da 

União; 

                                                 
1  JO C 284 de 21.11.2006, p. 1. 
2  Código de Conduta do Multilinguismo, aprovado pela Mesa em 4 de Setembro de 2006. 
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5. Observa que, em 2005, o volume das traduções foi de 1 324 000 páginas na Comissão 

(1 450 tradutores), 1 080 000 páginas no Parlamento (550 tradutores) e 475 000 páginas no 

Conselho (660 tradutores); 

6. Manifesta surpresa pelo facto de, até à data, as Instituições não terem calculado os seus 

custos de tradução quer totais1, quer por página; observa ainda que o Tribunal de Contas 

Europeu (TCE) estimou o custo total da tradução, em 2003, como sendo de EUR 

414,2 milhões (2005: EUR 511 milhões), cabendo EUR 214,8 milhões à Comissão (2005: 

EUR 257 milhões), EUR 99 milhões ao Parlamento (2005: EUR 128 milhões) e EUR 

100,4 milhões ao Conselho (2005: EUR 126 milhões); no mesmo ano, os custos médios 

por página cifraram-se em EUR 166,37 (2005: EUR 196,3), com EUR 150,2 para a 

Comissão (2005: EUR 194), EUR 149,7 para o Parlamento (2005: EUR 119), e EUR 251,8 

para o Conselho (2005: EUR 276); 

7. Saúda, neste contexto, o facto de a sua administração ter logrado reduzir os custos de 

tradução por página, apesar do alargamento; 

8. Está preocupado com a observação do TCE de que a produtividade do serviço de tradução 

do Conselho é baixa; 

9. Exorta as Instituições a tomarem as medidas apropriadas com vista a aumentar ainda mais 

a produtividade dos serviços de tradução da UE; 

10. Verifica que pagou a tradutores independentes preços 12% mais altos, em média, do que os 

pagos pela Comissão; regista a explicação dada pela sua administração, segundo a qual o 

naipe de línguas dos tradutores independentes do Parlamento é mais amplo e esses 

tradutores estão sujeitos a prazos mais curtos e a padrões de qualidade muito elevados; 

11. Saúda o facto de a Comissão e o Conselho terem conseguido travar o incremento do 

volume de traduções após o alargamento da UE a 10 novos Estados-Membros, em 2004, e 

de, com isso, terem contido o aumento dos custos; salienta que o Parlamento introduziu o 

conceito de "multilinguismo integral controlado", que lhe permitiu manter o nível do 

serviço controlando ao mesmo tempo os custos; 

12. Exorta as três Instituições a estabelecerem parâmetros de custos claros e comparáveis, 

tendo em vista a determinação quer dos custos totais de tradução, quer do preço por 

página; frisa que os valores apurados devem ser utilizados não apenas para fins 

orçamentais, como também para fomentar a consciência dos custos entre os utilizadores; 

13. Concorda com o princípio2 segundo o qual os relatos integrais das sessões do plenário 

devem ser publicados exclusivamente sob a forma de documentos multilingues, em que as 

intervenções dos oradores apareçam apenas na língua em que foram produzidas, contanto 

que se disponibilizem gratuitamente ao público em geral, a pedido, registos filmados dos 

debates, com interpretação simultânea em todas as línguas oficiais numa plataforma 

técnica adequada, mas apenas fazendo fé o texto original, uma vez que juridicamente a 

interpretação não constitui uma tradução oral; é de opinião que os Membros devem ter o 

direito de requerer extractos dos debates traduzidos para a sua língua, com a possibilidade 

de descarga desses extractos num curto espaço de tempo; é de opinião, ainda, que se 

devem tomar providências para a criação de um arquivo digital dotado de um motor de 

pesquisa; requer ao Secretário-Geral que elabore uma proposta formal para a 

                                                 
1 De acordo com o Tribunal, estes valores incluem os custos com tradutores, secretários, gestão, pessoal de 

serviço de tradução, planeamento, edifício, TI e gestão dos recursos humanos (ou seja, formação). 
2 Definido na acta da reunião da Mesa de 16 de Janeiro de 2006 (PE 368.524/BUR/Corr). 
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implementação dessa decisão de princípio que inclua cláusulas destinadas a prevenir 

abusos e que identifique, sendo caso disso, as alterações ao Regimento (por exemplo, ao 

artigo 173º) e outras regras internas que sejam necessárias para levar à prática a nova 

abordagem sugerida; 

Qualidade das traduções 

14. Congratula-se com o facto de a qualidade e a pontualidade das traduções para as línguas da 

UE-15 (as línguas oficiais dos 15 Estados-Membros antes dos alargamentos de 2004 e 

2007), de acordo com os dados de um inquérito de satisfação dos clientes promovido pelo 

TCE, terem sido consideradas geralmente satisfatórias, embora persistam alguns problemas 

nos planos da terminologia técnica e jurídica; 

15. Está preocupado, porém, com a qualidade consideravelmente inferior das traduções do 

núcleo UE-10 (as traduções para as línguas oficiais dos 10 Estados-Membros que aderiram 

em 2004) em algumas instituições em 2004, decorrente, sobretudo, da falta de tradutores 

qualificados; regista que, entretanto, a Comissão fez face ao problema e todas as 

instituições, com o auxílio dos Estados-Membros, fizeram progressos no recrutamento de 

tradutores qualificados; 

16. Insta a Comissão a promover uma reavaliação crítica do fracasso do EPSO (Serviço de 

Selecção de Pessoal das Comunidades Europeias) no recrutamento do pessoal necessário 

dos países do núcleo UE-10; 

17. Entende, em tese geral, que cumpre às Instituições adoptarem as medidas necessárias para 

garantir um elevado nível das traduções; insta, por conseguinte, a sua administração, o 

Conselho a e a Comissão a apresentarem, em tempo útil relativamente ao processo de 

quitação pelo exercício de 2006, um relatório sobre as medidas tomadas para controlar e 

melhorar a qualidade das traduções; 

18. Insta as Instituições a adoptarem instrumentos de aferição do grau de satisfação dos 

utilizadores; além disso, solicita que se realizem regularmente controlos de qualidade 

aleatórios e inquéritos à satisfação dos clientes; 

Procedimentos de gestão dos pedidos de tradução 

19. Observa que o TCE criticou a ambiguidade dos procedimentos de solicitação de traduções, 

bem como a falta de directrizes claras em matéria de definição dos documentos que devem 

ser traduzidos e aqueles cuja tradução é dispensável; 

20. Neste contexto, saúda a disponibilidade da Comissão para abordar o procedimento de 

autorização e o escrutínio dos pedidos de tradução em 2006; saúda igualmente o facto de, 

em 2003, o Conselho ter estabelecido uma lista de documentos essenciais, limitando desse 

modo a tradução de outros textos;  

21. Recomenda que se faça um uso mais alargado de documentos de reduzida extensão e de 

resumos escritos; 

22. Incita as comissões e delegações parlamentares a, sempre que possível, disponibilizarem 

textos apenas nas línguas dos respectivos membros e membros suplentes; considera que 

versões adicionais noutras línguas deveriam ser facultadas apenas quando solicitadas; 
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23. Realça a importância das comissões, delegações e grupos políticos na elaboração de 

previsões mensais do volume de trabalhos de tradução1; frisa que, em contrapartida, os 

utilizadores deveriam ser informados dos custos gerados pelos respectivos pedidos de 

tradução; 

Eficiência do processo de tradução 

24. Exorta as Instituições a desenvolverem indicadores qualitativos e quantitativos de 

desempenho, com o objectivo de facilitar a monitorização dos processos de tradução para 

fins de gestão; 

25. Lamenta que o seu serviço de tradução não faça ainda um uso sistemático de ferramentas 

de tradução; insta, por isso, os respectivos gestores a darem os passos necessários para o 

efeito, em particular no campo dos sistemas de memória de tradução (ou seja, o Euramis), 

que se caracterizam por um elevado potencial de reutilização, com os inerentes ganhos 

qualitativos; 

26. Exorta o Parlamento, o Conselho e a Comissão a fazerem uma utilização eficiente e eficaz 

de recursos internos e externos, tais como bases de dados, tradução assistida por 

computador, trabalho à distância e outsourcing; 

27. Saúda a melhoria da cooperação interinstitucional entre os serviços de tradução das 

diferentes Instituições e, em particular, a criação de uma base de dados de terminologia 

comum, o desenvolvimento de memórias de tradução comuns e a partilha de recursos 

mediante o projecto de reequilíbrio equitativo do volume de trabalho; 

0 

0 0 

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 

ao Tribunal de Contas. 

                                                 
1 Nº 2 do artigo 12º do Código de Conduta do Multilinguismo. 


