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Decharge 2007: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer 

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 23. april 2009 om decharge for gennemførelsen af 

budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for 

regnskabsåret 2007 (C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske 

Unions Organer for regnskabsåret 20071, 

 

- der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for 

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2007 med 

centrets svar2, 

 

- der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 (5588/2009 - C6-0060/2009), 

 

- der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276, 

 

- der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget3, særlig 

artikel 185, 

 

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse 

af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer4, særlig artikel 14, 

 

- der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 

2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i 

forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20025, særlig artikel 94, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V, 

 

- der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0178/2009), 

 

1. meddeler direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer 

decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2007; 

 

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning; 

 

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del 

heraf, til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Rådet, 

Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den 

                                                 
1  EUT C 278 af 31.10.2008, s. 42. 
2  EUT C 311 af 5.12.2008, s. 116. 
3  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. 
4  EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1. 
5  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. 



 

Europæiske Unions Tidende (L-udgaven). 



2. Europa-Parlamentets afgørelse af 23. april 2009 om afslutning af regnskaberne for 

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2007 

(C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske 

Unions Organer for regnskabsåret 20071, 

 

- der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for 

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2007 med 

centrets svar2, 

 

- der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 (5588/2009 - C6-0060/2009), 

 

- der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276, 

 

- der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget3, særlig 

artikel 185, 

 

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse 

af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer4, særlig artikel 14, 

 

- der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 

2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i 

forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20025, særlig artikel 94, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V, 

 

- der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0178/2009), 

 

1. noterer sig, at det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske 

Unions Organer ser ud som vedføjet til Revisionsrettens beretning; 

 

2. godkender afslutningen af regnskaberne for Oversættelsescentret for Den Europæiske 

Unions Organer for regnskabsåret 2007; 

 

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Oversættelsescentret for 

Den Europæiske Unions Organer, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage 

omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven). 

                                                 
1  EUT C 278 af 31.10.2008, s. 42. 
2  EUT C 311 af 5.12.2008, s. 116. 
3  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. 
4  EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1. 
5  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. 



 

3. Europa-Parlamentets beslutning af 23. april 2009 med bemærkningerne, der er en 

integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2007 

(C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske 

Unions Organer for regnskabsåret 20071, 

 

- der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for 

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2007 med 

centrets svar2, 

 

- der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

 

- der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276, 

 

- der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget3, særlig 

artikel 185, 

 

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse 

af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer4, særlig artikel 14, 

 

- der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 

2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i 

forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20025, særlig artikel 94, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V, 

 

- der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0178/2009), 

 

A. der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 

årsregnskabet for regnskabsåret 2007 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er 

lovlige og formelt rigtige, 

 

B. der henviser til, at Europa-Parlamentet den 22. april 2008 meddelte decharge til 

direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for 

gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 20066 og i beslutningen med 

bemærkningerne til afgørelsen bl.a. 

 

                                                 
1  EUT C 278 af 31.10.2008, s. 42. 
2  EUT C 311 af 5.12.2008, s. 116. 
3  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. 
4  EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1. 
5  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. 
6  EUT L 88 af 31.3.2009, s. 118. 



- noterede sig Revisionsrettens bemærkning i dens beretning for 2006 om, at det 

akkumulerede budgetoverskud for 2006 var på 16,9 mio. EUR, og at centret ville 

refundere 9,3 mio. EUR til sine kunder i 2007; var enig med Revisionsretten i, at en 

sådan akkumulering af overskud indikerede, at den prisfastsættelsesmetode, som 

centret anvendte, ikke var præcis nok 

 

- udtrykte håb om, at der snart ville blive fundet en løsning på spørgsmålet om 

arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag, 

 

1. noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at dens revision af indkøbsprocedurerne 

viste, at vurderingen af tildelingskriterier ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, eftersom 

der manglede en cost-benefit-analyse af de forskellige foreslåede alternativer til 

begrundelse af de endelige valg; 

 

2. bemærker, at Revisionsretten fandt, at der i en ud af seks af de reviderede 

rekrutteringsprocedurer ikke var sikret gennemsigtighed i proceduren, eftersom den fandt 

uregelmæssigheder i dokumentationen i en ud af seks af de reviderede 

rekrutteringsprocedurer; 

 

3. bemærker centrets villighed til at følge op på de problemer, som Revisionsretten 

konstaterede med hensyn til indkøbs- og rekrutteringsprocedurer, og til at tilpasse 

procedurerne i overensstemmelse dermed; 

 

4. forventer, at centret rapporterer om de trufne opfølgende foranstaltninger og resultaterne 

heraf i sin aktivitetsrapport for 2008; 

 

Opfølgning på tidligere dechargeprocedurer 

 

5. bemærker, at centret i 2007 refunderede 9 300 000 EUR til sine kunder fra resultater, som 

var fremført fra tidligere regnskabsår; 

 

6. kan ikke acceptere, at selv om dette spørgsmål er blevet fremhævet i 

dechargebeslutningerne i mange år, er der endnu ikke fundet en løsning på konflikten 

mellem centret og Kommissionen vedrørende arbejdsgiverens andel af pensionsbidragene 

til de ansatte; 

 

7. bemærker, at centret oprettede en reserve til denne eventuelle betaling, og at denne 

reserve for 2007 er 2 228 928 EUR; 

 

8. insisterer på, at Kommissionen og centret bestræber sig på at løse konflikten om 

pensionsbidragene til de ansatte hurtigt; anmoder centret om at underrette 

dechargemyndigheden om resultatet af forhandlingerne; 

 

o 
o     o 

 
9. henviser vedrørende øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af 

horisontal karakter, til sin beslutning af 23. april 2009 om økonomistyring og kontrol med 



 

europæiske agenturer1. 

 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0274. 


