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Ansvarsfrihet för 2008: Översättningscentrum för Europeiska unionens 

organ 

1. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008 

(C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska 

unionens organ för budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum 

för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008, samt centrumets svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om 

upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ3, särskilt 

artikel 14, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0071/2010). 

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Översättningscentrum för 

Europeiska unionens organ avseende genomförandet av centrumets budget för 

budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 

                                                 
1  EUT C 304, 15.12.2009, s. 107. 
2  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.  
3  EGT L 314, 7.12.1994, s. 1. 
4  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

som utgör en del av beslutet till direktören för Översättningscentrum för Europeiska 

unionens organ, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 



 

2. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för 

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008 (C7-0188/2009 

– 2009/2117(DEC)) 

 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för 

Europeiska unionens organ för budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum 

för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008, samt centrumets svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om 

upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ3, särskilt 

artikel 14, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0071/2010). 

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Översättningscentrum för 

Europeiska unionens organ för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för 

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, rådet, kommissionen och 

revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning 

(L-serien). 

                                                 
1  EUT C 304, 15.12.2009, s. 107. 
2  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.  
3  EGT L 314, 7.12.1994, s. 1. 
4  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

 

3. Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del 

av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum 

för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC)) 

 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för 

Europeiska unionens organ för budgetåret 2008,  

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum 

för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008, samt centrumets svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om 

upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ3, särskilt 

artikel 14, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0071/2010), och av 

följande skäl: 

A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna 

för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och 

korrekta. 

B. Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet direktören för Översättningscentrum för 

Europeiska unionens organ ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för 

budgetåret 20075, och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde 

parlamentet bland annat följande synpunkter: 

                                                 
1  EUT C 304, 15.12.2009, s. 107. 
2  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  EGT L 314, 7.12.1994, s. 1. 
4  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. 
5  EUT L 255, 26.9.2009, s. 145. 



 Parlamentet noterade revisionsrättens iakttagelse i rapporten för 2006 att det 

ackumulerade budgetöverskottet för 2006 uppgick till 16 900 000 EUR och att centrumet 

under 2007 skulle betala tillbaka 9 300 000 EUR till sina kunder. Parlamentet instämde 

med revisionsrätten att en sådan ackumulering av överskott visade att metoden för 

prissättning av centrumets översättningar inte var tillräckligt noggrann. 

 Parlamentet begärde att kommissionen och centrumet skulle anstränga sig för att snabbt 

lösa tvisten om pensionsavgifterna för de anställda. 

 

Verksamhetsresultat 

1. Europaparlamentet välkomnar att centrumet har utvecklat ett effektivt IT-verktyg, 

FLOSYSWEB, som kunderna använder för att skicka översättningar och som innebär att 

kunderna kan välja mellan olika format och få tillbaka översättningarna via samma 

system. 

 

Bugetöverskott som strider mot grundförordningen 

2. Europaparlamentet noterar att centrumet sedan flera år har ett ackumulerat 

budgetöverskott som strider mot förordning (EG) nr 2965/94, och som för 2008 uppgick 

till 26 700 000 EUR (överskottet var 16 900 000 EUR för 2006, 10 500 000 EUR för 

2005 och 3 500 000 EUR för 2004). Parlamentet konstaterar att detta överskott främst har 

att göra med den bristande precisionen i prognoserna när det gäller kundernas 

förfrågningar på översättningar. Parlamentet uppmanar centrumet att vidta effektivare 

åtgärder för att ta itu med det ständigt ökande överskottet. 

3. Europaparlamentet noterar att centrumet under 2009 betalade tillbaka 11 450 000 EUR 

till sina kunder. Parlamentet betonar även att centrumet under 2007 redan hade betalat 

tillbaka 9 300 000 EUR till sina kunder. 

4. Europaparlamentet konstaterar att centrumet i sina räkenskaper för 2008 tagit upp 

ränteintäkter för ett belopp på 1 580 984,34 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen 

visar enligt parlamentet att centrumet fortlöpande har en mycket stor likviditet. 

Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 48 405 006,88 EUR den 31 

december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det 

finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 

15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas, och vilka ändringar 

som krävs för att fortlöpande hålla centrumets likvida medel på en så låg nivå som 

möjligt. Parlamentet uppmanar centrumet att i framtiden erbjuda sina kunder tjänster som 

täcker kostnaderna. 

Pensionsavgifter för de anställda 

5. Europaparlamentet beklagar att konflikten mellan centrumet och kommissionen om 

arbetsgivarens andel av pensionsavgifterna för de anställda ännu inte har kunnat lösas, 

trots att denna fråga har lyfts fram i ansvarsfrihetsresolutioner under flera års tid. 

6. Europaparlamentet konstaterar med oro att den konflikt som fortfarande pågår med 

kommissionen kostar centrumet flera miljoner euro. Parlamentet noterar i synnerhet att 

centrumet för 2008 upprättat en reserv på 15 300 000 EUR för att täcka denna konflikt. 

Parlamentet uppmanar följaktligen centrumet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande 



 

myndigheten om läget i förhandlingarna och de personalkostnader (när det gäller tid och 

utgifter) som orsakats av denna konflikt. 

Internrevision 

7. Europaparlamentet noterar att centrumet under 2006 inrättade en internrevisionsfunktion 

och att den tjänsten varit tillsatt sedan februari 2008. 

8. Europaparlamentet bekräftar att de flesta rekommendationer som utfärdades av tjänsten 

för internrevision nu har genomförts. Parlamentet anser att det är av största vikt att 

centrumet fullt ut genomför en politik för känsliga befattningar och rörlighet för 

personalen. 

Personal 

9. Europaparlamentet konstaterar att endast 81 procent av de planerade tjänsterna var 

tillsatta med tjänstemän och tillfälligt anställda i december 2008. Parlamentet noterar att 

centrumet har förklarat detta med bristen på kontorslokaler, som gjort det omöjligt att 

anställa personal i enlighet med tjänsteförteckningen. Parlamentet anser dock att 

centrumet på ett mer realistiskt och effektivt sätt bör planera sina rekryteringsförfaranden, 

för att respektera tidsfristerna och uppfylla alla krav i samband med en ökning av 

centrumets personal. 

10. Europaparlamentet uppmuntrar centrumet att inrätta övergripande utbildningsprogram, 

som grundas på nödvändig kompetens och kunskaper för personalen i syfte att bibehålla 

en hög kompetensnivå för personalen. Parlamentet stöder för övrigt centrumets insatser 

för att effektivt övervaka kvaliteten på utbildningskurserna. 

o 

o       o 

11. Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en 

del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 20101 om byråernas 

verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll. 

 

                                                 
1  Antagna texter, P7_TA(2010)0139. 


