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I. Direktori eessõna
Austatud lugeja!
Viis aastat tagasi võttis tõlkekeskus oma iga-aastase tegevusaruande koostamisel kasutusele uuendusliku lähenemisviisi, pidades
silmas nii lugejasõbralikkust kui ka kliendikesksust. Alates sellest ajast on meie iga-aastastes tegevusaruannetes esitatud nii
tõlkekeskuse põhi- ja muu tegevuse ülevaade kui ka see, kuidas keskus reageeris iga kliendi vajadustele. Kliendiprofiili esitamisega
näitasime oma tegevuse mitmekesisust ja klientide vajaduste rahuldamiseks osutatud teenuste laia valikut.
Olen veendunud, et klientidega seotud konkreetsest tegevusest aruandmine on endiselt vajalik. Kliendid on meie raison d’être
ning tõlkekeskus on asutatud nende teenindamiseks.
Euroopa õiguskeskkond nõuab aga palju rohkemat kui klientide teenindamine. ELi asutusena peab tõlkekeskus oma
töötulemustest aru andes osutama iga-aastases tööprogrammis seatud eesmärkide täitmisele, võttes arvesse aruandeaastal
kasutatud inimressursse ja finantsvahendeid. Peame loetlema tegevusega seotud riskid, üksikasjalikult käsitlema keskuse
usaldusväärsusnäitajaid, hõlmama kõiki juhtimisaspekte, sealhulgas sisekontrollistandardite rakendamist, ning andma aru oma
sisekontrollisüsteemi tõhususest ja tulemuslikkusest. Tõlkekeskuse eelarvevahendite käsutajana pean esitama ka kinnitava
avalduse keskuse finantstehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.
Seda teavet analüüsivad tõlkekeskuse haldusnõukogu, Euroopa Parlament, nõukogu, komisjon ja kontrollikoda. Kas niisugune
üksikasjalikkus on oluline üldsusele? Kas liikmesriigi üliõpilasest või teenistujast lugejat üldse huvitab näiteks keskuse
sisekontrollisüsteemi tõhusus ja tulemuslikkus?
Viimastel aastatel oleme üritanud võimatut: esitanud spetsiifilist teavet eelarvepädevatele institutsioonidele ja teinud selle samal
ajal mõistetavaks üldsusele. Sedamööda, kuidas püüdsime vastu tulla mõlema sihtrühma vajadustele, muutusid meie aruanded
üha mahukamaks.
Seetõttu otsustasime 2011. aasta kohta avaldada kaks eraldi dokumenti. 2011. aasta tegevusaruanne hõlmab kõiki õiguslikke
aruandlusaspekte ning on adresseeritud tõlkekeskuse haldusnõukogule ja eelarvepädevatele institutsioonidele. 2011. aasta
kliendiaruanne, mida praegu käes hoiate, kajastab meie 2011. aasta põhisaavutusi teenusepakkujana ning meie teise ülesande
– institutsioonidevahelise koostööga – seotud tegevust. Kliendiaruande kaudu tutvustame ka ELi ametite ja asutuste perekonda,
mille hulka tõlkekeskus kuulub. See annab aruandele lisaväärtuse.
Loodan, et tõlkekeskuse 2011. aasta kliendiaruande lugejasõbralik stiil julgustab Teid seda ühekorraga kaanest kaaneni läbi
lugema. Head lugemist!

Gailė Dagilienė
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II. KLIENDID – tõlkekeskuse RAISON D’ÊTRE
Uued kliendilepingud
Tõlkekeskus allkirjastas 2011. aastal lepingud nelja uue
kliendiga, seega oli aasta lõpuks keskusel kokku 56
klienti. Nende hulgas on kolm uut finantsjärelevalveasutust
(Euroopa Pangandusjärelevalve – EBA, Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve – ESMA, Euroopa Kindlustus- ja
Tööandjapensionide Järelevalve – EIOPA), mis alustasid
tegevust 1. jaanuaril 2011 ning asuvad vastavalt Londonis,
Pariisis ja Frankfurdis. Samuti on tõlkekeskuse kliendiks
elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud
amet (BEREC), millega keskus allkirjastas lepingu märtsis ja
mis kolis oktoobris oma alalisse asukohta Riias.
Ladusa koostöö tagamiseks uute klientidega loodi neile
kliendiportaali konto, mille kaudu saab esitada tõlketellimusi,
määrata igale kliendile koordineerija, edastada klientidele
vajalikud kontaktandmed ning kirjeldada keskuse talituste
ülesandeid, samuti koondada põhilist viitematerjali keskuse
viitematerjali keskkogu jaoks (One-Stop-Shop). Esimesed
tõlketellimused täideti edukalt ning 2012. aastal loodab
keskus töösuhteid tihendada.

Potentsiaalsed kliendid

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

17

2000

17
18
21
23
23
28
30
36
40
46
52
1856

2001

52

56

46
36
28
21

2002

23

23

2003

2004

2005

40

30

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tõlkekeskuse kliendiportfelli areng

Aruanne kohtumiste, seminaride ja
projektide kohta klientidega1
Et tugevdada teabevahetust ja koostööd sidusrühmadega,
jätkas tõlkekeskus kliendikülastusi ja võttis kliente ka ise
vastu. Kokku kohtuti 2011. aastal 20 kliendiga 56st.
Kliendikohtumised ulatusid tutvumiskülastustest uute klientide
juurde üldise teabevahetuseni töövoogude ja igapäevase
tõlketegevuse asjus ning konkreetsete projektidega seotud
küsimusteni, hõlmates samuti kliendiportaali kasutaja- ja
jätkukoolitust.

Soovides 2011. aastal oma kliendiportfelli laiendada, nagu
näevad ette kehtiv 2008.–2012. aasta strateegia ja uus,
2012.–2014. aasta strateegia „Raskuste ületamineˮ, mille
tõlkekeskuse haldusnõukogu võttis vastu 2011. aasta oktoobri
koosolekul, jätkas keskus uute ärivõimaluste otsinguid.

2011. aasta jooksul kohtus tõlkekeskus järgmiste klientidega
ja/või viis ellu järgmised projektid2:

Keskus alustas lepinguläbirääkimisi Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteega, millel on Regioonide Komiteega ühine
tõlketeenistus. Ühtlasi esitas ta lepingu projekti vabadusel,
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste ITsüsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ametile, mis asutati
ametlikult 25. oktoobril 2011 ja mille asukohaks saab Tallinn.
Eelduste kohaselt kirjutatakse mõlemad lepingud alla 2012.
aasta alguses.

Euroopa Koolitusfondi (ETF) 2011. aastal tellitud töö maht
oli 2010. aastaga võrreldes üsna stabiilne. 2011. aastal tellis
koolitusfond tõlkeid ainult inglise keelest. Sihtkeelteks olid
itaalia ja hispaania, prantsuse ja saksa keel ning Euroopa
Liidu naabruspoliitikas osalevate riikide keeled, nagu vene
ja araabia keel. Dokumentide hulgas olid riike käsitlevad
aruanded, aastaaruanne, programmide kirjeldused,
protokollid ja kirjavahetus.

Vastukaaluks ühenduse kaubamärkide tõlkemahu oodatust
varasemale vähendamisele koostas tõlkekeskus koostöös
komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadiga dokumendi
„Tõlkekeskuse jätkusuutliku tuleviku võimalusedˮ. Oktoobris
2011 haldusnõukogule esitatud dokumendis nähakse
tõlkekeskusele töömahu vähenemise korvamiseks ette
kolm arenguteed, millest kõige edumeelsem on strateegiline
partnerlus komisjoniga. Läbirääkimised on juba alanud.

ETFiga oli tihe suhtlus aasta alguses, sest ETF koordineeris
teemarühma „Haridus, äritegevus ja innovatsioon
majanduskasvu tagamiseks” (mille liige on ka tõlkekeskus)
kuuluvate asutuste tööd seoses Brüsselis Euroopa
Parlamendis 2011. aasta alguses avatud näitusega „ELi
asutused – edasine tegevus”3.

ETF

→ ETFi tõlkemaht: 2905 lk (2010. aastal 3135 lk)

1 Tõlkemahtude üldise arengu üksikasju vt III peatükist. Mahtude jagunemine klientide kaupa on esitatud lisades.
2 Kliendid on loetletud järjekorras, milles nad on esitatud tõlkekeskuse eelarves.
3 Vt „Asutustevahelised üritused”, lk 16.
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EMCDDA
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse
jaoks tõlgitud ja toimetatud olulisemate dokumentide
hulgas oli 2010. aasta aastaaruanne ning infomaterjalid
narkootikumide ja narkomaania kohta, riikide narkoolukorra
uuringud ning mitmes Euroopa riigis läbiviidud analüüs
narkootikumide kasutamise ja neid kasutavate noorte
kohta.
Tõlkekeskus tänas EMCDDAt koostöö eest Euroopa
Parlamendis veebruaris 2011 korraldatud näitusel „ELi
asutused – edasine tegevus”; näituse põhialgataja ja
peamine koordinaator oli seirekeskus4.
→ EMCDDA tõlkemaht: 6130 lk (2010. aastal 6681 lk)

aega juurde, et leida kõiki tõlgete ettevalmistamise ja
toimetamisega seotud pooli rahuldav lahendus. Seejärel jõuti
EMAga konverentsikõne käigus kompromisslahenduseni,
mida EMA tutvustas liikmesriikide asutustele septembris
kvaliteedikontrolli töörühma täiskogu koosolekul. Pärast
jaanuaris 2012 lõppenud katseaega vaadatakse küsimus
2012. aasta esimeses kvartalis uuesti läbi.
Kliendiportaali testkasutajate novembris toimunud
jätkukoosolekul6 arutas EMA tõlkekeskusega väga
kiireloomuliste tõlketööde, samuti tõlkeressursside küsimust
juhul, kui paralleelselt tuleb teha mitut kiireloomulist
tõlget, ning kliiniliste uuringute registri veebilehe tõlkimist
kõikidesse ELi keeltesse – seda projekti alustati 2011.
aasta lõpus.
→ EMA tõlkemaht: 30 927 lk (2010. aastal 33 304 lk)

EMA
Nagu eelmistel aastatel, moodustasid ka 2011. aastal
Euroopa Ravimiameti (EMA) tellitud tõlgetest enamiku
Euroopa avalike hindamisaruannete (EPAR) kokkuvõtted.
Aasta
jooksul
osales
tõlkekeskus
aktiivselt
mitmesuguste dokumendinäidiste ajakohastamisel ja
keeletoimetamisel kõikides ELi keeltes: inimtervishoius
kasutatavate ravimite hindamisaruande kokkuvõte
ja kvaliteedikontrolli näidisdokumendid5 – Euroopas
tsentraliseeritud korras turustatavate toodete jaoks
kasutatavad peamised viitedokumendid – viidi kooskõlla
viimaste õigusnormidega. Geneeriliste ravimite avaliku
hindamisaruande näidisdokument koostati esimest korda
ning teisi asjaomaseid näidisdokumente (teabedokument)
ajakohastati ja ühtlustati. EMA jäi rahule tõlkekeskuse tööga
dokumentide läbivaatamisel ja tema tiheda koostööga
liikmesriikide reguleerivate asutustega kogu Euroopas, sest
selle tulemuseks olid ühtsemad ja keeleliselt küpsemad
näidisdokumendid, mis avaldati EMA veebilehel. Pärast
ühtlustamise lõppu korrastas ja optimeeris tõlkekeskus
tõlkemälud, et nendes kajastuks dokumentide viimane
versioon ja tõlkijatel oleks neist rohkem abi.
Tõlkekeskus jätkas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete
(VKEd) väljatöötatud uute ravimite ravimteabe tõlkimist.
Tõlkekeskus töötas nendest mahukatest dokumentidest
12ga (8 käsitles inimtervishoius kasutatavaid ravimeid ja
4 veterinaarravimeid) – seda on kolm korda rohkem kui
eelmisel aastal. Arvestades tõlgete ulatust ja mahu kasvu
ning nii sise- kui ka välisressursside haldamise keerukust,
püüdis tõlkekeskus 2011. aastal nende tõlgete ajakava
optimeerida. Küsimus lisati dokumentide kvaliteedikontrolli
töörühma juuni täiskogu koosoleku päevakorda. Koosolekul
küsis tõlkekeskus nende tooteinfodokumentide tõlkimiseks

Vt „Asutustevahelised üritused”, lk 16.
QRD – dokumentide kvaliteedikontroll.
6
Vt lk 18.
4
5

Tõlkija töötab

EU-OSHA
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EUOSHA) vähendas oma tõlkemahtu 2011. aastal poole võrra.
Tõlgitud dokumentide põhiliikide hulgas olid veebilehe
materjalid / Euroopa nädala kampaania dokumendid,
teabelehed, iga-aastased tööprogrammid, aastaaruanne,
eelarve, koosolekute protokollid ja brošüürid.
Koostöö tõlkekeskusega jätkus väga tõhusal ja positiivsel
viisil. 2011. aastal kohtus tõlkekeskus EU-OSHA
esindajatega kaks korda.
Esimesel kohtumisel korraldas EU-OSHA tõlkekeskusega
ajurünnaku tulevaste koostöövõimaluste kohta, nagu
veebilehe teksti toimetamine, otsetõlked asutuse
veebilehele ning OSHwiki teatavate keeleversioonide
sisu kohandamine, piiratud toimetamisega Wikipedia
tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes, mille kohta EUOSHA on USAga allkirjastanud partnerluslepingu. EUOSHA teatas tõlkekeskusele, et asutus paneb suurt rõhku
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tekstide standardimisele ning koostab selleks asutusesisese
stiilijuhendi. Samuti mainiti, et agentuuris on moodustatud
tõlkeprojektide meeskond, mille raames üksuste esindajad
jälgivad tõlgete planeerimist, arutavad tulevikuplaane,
vahetavad mõtteid toimetamise üle, mis on agentuurile
üha olulisem, ning arutavad üldiselt, kuidas avaldamisele
minevaid projekte korraldada.
Teisel koosolekul käsitles EU-OSHA põhjalikumalt projektide
standardimist, st käimasolevat näidiste koostamist
levinuimate dokumendivormide jaoks, nagu pressiteated,
teabelehed jms, ning selgitas koos tõlkekeskuse töötajatega
töövooga seotud küsimusi.
→ EU-OSHA tõlkemaht: 6224 lk (2010. aastal 12 734 lk)

OHIM
Asutusesiseste tehnoloogiaarenduste tagajärjel vähenes
2011. aastal oluliselt Siseturu Ühtlustamise Ameti
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused, OHIM) ühenduse
kaubamärkide tõlgete maht7. Siiski oli töös märksa rohkem
dokumente kui 2010. aastal.
OHIMi vastulause- ja tühistamisotsuste toimetamine
moodustas 2011. aastal inglise keelerühma töökoormusest
endiselt olulise osa: igal nädalal tuli töösse umbes 75
dokumenti. Vastulauseotsused põhinevad standardsel
dokumendivormil. Standardist erinevate ja toimetamist
vajavate lõikude esiletoomiseks OHIMis väljatöötatud
makrot täiustati ja sellest sai väärtuslik abivahend topelttöö
vähendamisel ning kokkuvõttes tõhustab see asutusesiseste
toimetajate tööd.
Koostöö OHIMiga oli sama tihe kui varem ning kõigile
tõlkekeskuse keelepäringutele vastati kiiresti ja tõhusalt.
OHIMi peamine kontaktisik dokumentide tõlketellimuste
alal andis tõlkekeskuse kliendiportaali kohta äärmiselt
üksikasjalikku tagasisidet.
2010. aasta keskel võttis tõlkekeskus kasutusele töövoo uue
abivahendi Tr@Mark, mis vähendas üldist töötlemisaega ja
võimaldas nädalas töödelda rohkem kaubamärgikogumeid.
Tänu sellele arendusele õnnestus tõlkekeskusel minna
jaanuaris 2011 üle kolmele kogumile nädalas ja mais
2011 ühele kogumile päevas. See aitas märgatavalt
vähendada üksikkogumite töötlemise aega, mis lühendas
kaubamärgitaotluste üldist töötlemisaega ametis.
2009. ja 2010. aastal tõlkis tõlkekeskus projekti EuroAce8
raames inglise keelest kõikidesse ELi keeltesse kaupade ja
teenuste mahukad nimekirjad. Et tõlkekeskuse pakutavate
teenuste kvaliteeti parandada, andis OHIM 2011. aastal
EuroAce'i tõlgete kohta tagasisidet. Tagasisidet analüüsiti
7
8
9

hoolikalt ja tõlkijad võtsid seda arvesse. Selgus, et OHIMi
leitud topelttõlked tulenesid üldjuhul erinevustest kirjapildis
ja algse termini sünonüümidest. Sellegipoolest oli tegu
huvitava ja kasuliku ettevõtmisega, mis kinnitas tõlkekeskuse
pakutavate teenuste kõrget kvaliteeti.
Horvaatia ühinemiseks valmistumiseks palus OHIM
tõlkekeskusel tõlkida umbes 90 000 terminist koosneva
EuroAce'i andmebaas horvaadi keelde. Tõlkimist alustati
juulis 2011 ja see plaanitakse lõpetada 2012. aasta esimeses
pooles.
Kahe asutuse vahel toimus mitu kooskõlastuskoosolekut.
Kaks toimus Luxembourgis vahetult enne haldusnõukogu
märtsi ja oktoobri koosolekut ning kaks Alicantes (augusti
koosolekul käsitleti tehnilisi küsimusi ja tellimusi ning
oktoobri koosolekul finantsaspekte). Ka OHIMi president ja
tõlkekeskuse direktor kohtusid mitu korda, et arutada kahe
asutuse edasist koostööd.
Kohtumiste ja arutelude tulemusena alustati uut projekti
eesmärgiga automatiseerida ja rikastada järjepidevalt
EuroClass'i9 terminibaase. Projekti arutati kõigepealt
augustis, seejärel täpsustati septembris ja oktoobris ning
arendusetapp algas oktoobris. Projekti käigus luuakse
ettevõtetevaheline veebiteenustepõhine taristu, mis alustab
tööd 2012. aasta alguses.
→ OHIMi tõlkemaht: 36 955 lk (2010. aastal 29
458 lk) dokumente ning 433 885 lk kaubamärke ja
tööstusdisainilahendusi (2010. aastal 565 312 lk)

Europol
2011. aastal vähenes Euroopa Politseiametile (Europolile)
tõlgitavate dokumentide arv. Tõlgitavad dokumendid ulatusid
haldusdokumentidest (st haldusnõukogu koosolekute
päevakorrad ja protokollide kavandid, haldusnõukogu
otsused, ühise järelevalveasutuse apellatsioonikomisjoni
otsused ja kirjad), aruannetest (üldaruanded, võltsravimite
aruanded, andmekaitsearuanded jne) veebilehe sisu ja
eelarvedokumentideni.
Detsembris külastas tõlkekeskus Europoli, et uurida, kuidas
Europolil õnnestus kolida ühest hoonest teise IT-teenuseid
minimaalselt katkestades, ning arutada talitluspidevust, ITtöökohtade sisseseadet ja -teenuseid. Tõlkekeskusele andis
see hea võimaluse valmistada ette oma andmekeskuse
kolimist.
→ Europoli tõlkemaht: 7068 lk (2010. aastal 9990 lk)

Lisateavet kaubamärkide kohta vt lk 19.
Projekt EuroAce on nende kaupade ja teenuste loetelude valideerimine, mida OHIM kasutab, et võimaldada ettevõtjatel esitada kaubamärkide registreerimise taotlusi.
Töövahend EuroClass on taotlejale abiks kaupade ja teenuste klassifitseerimisel, võimaldades võrrelda 23 riikliku kaubamärgibüroo andmebaase.
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FRA

EFSA

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile (FRA) tõlgitavate
lehekülgede arv vähenes 2011. aastal. Dokumentide
hulgas olid teemaaruanded, aastaaruanne ja igaaastane tööprogramm, eelarve, teabelehed, pressiteated,
koosolekute protokollid, kirjad, juhendid, veebilehe materjalid
ja kõned. Amet vastas algtekste käsitlevatele päringutele
kiiresti ja õigeaegselt ning andis tõlgete kohta regulaarset
tagasisidet. Tõlkekeskus koostas 23 keeles 155 põhiterminit
sisaldava sõnastiku.

Erinevalt eelmistest aastatest, mil enamiku sellele kliendile
tehtud tõlgetest moodustasid teaduslike arvamuste
kokkuvõtted, koosnes suur osa Euroopa Toiduohutusameti
(EFSA) 2011. aastal tellitud tõlgetest haldustekstidest
(koosolekute protokollid, hankedokumendid, kirjad jms) ja
õigusdokumentidest (kostja vastused eri kohtuasjades jms).
EFSA tellitud tõlgete teise olulise osa moodustasid sel aastal
pressiteated, mis käsitlesid päevakajalisi küsimusi, nt E.
coli puhangut Saksamaal. Amet tegi ka märkimisväärseid
jõupingutusi info jagamiseks, lastes tõlkida huvitavaid
väljaandeid ja artikleid, mille ta oli leidnud ELi ajakirjandust
ja ülemaailmsete uuringute tulemusi jälgides. Seepärast olid
algtekstid ka mõnes Ida-Euroopa ja veelgi eksootilisemas,
näiteks jaapani keeles. Siiski tõlgiti sedalaadi dokumendid
peamiselt prantsuse, saksa ja itaalia keelde.

Kõikidesse ELi keeltesse tõlgiti üle 170-leheküljeline
väljaanne Euroopa võrdse kohtlemise õiguse käsiraamat,
mille tõlkekeskus avaldas koostöös Euroopa Inimõiguste
Kohtuga. Esimesed keeleversioonid saadeti ametile
2010. aasta lõpus, teine osa saadeti aprillis 2011. Kogu
2011. aasta jooksul laekus tõlkekeskusele Euroopa
Liidu Inimõiguste Ametist tõlke kohta üksikasjalikke
kommentaare, mis kajastasid teema keerukust, samuti
ebatäpsusi ELi tõlketeenistuste ja Euroopa Nõukogu
kasutatud terminoloogias ja viitedokumentides. Nende
probleemide lahendamiseks ning ameti nõudmistest ja
ootustest parema ülevaate saamiseks tegi tõlkekeskus
põhiõiguste ametile ettepaneku süvendada teabevahetust
tõlkekeskuse tõlkijatele ja tugiüksustele mõeldud seminaril
2012. aasta alguses.
→ Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti tõlkemaht: 10 005 lk (2010.
aastal 15 290 lk)

EFSA vaatas tõlkekeskuse tõlked läbi ja edastas
kliendirahulolu küsitluslehtede kaudu väärtuslikku
tagasisidet. See ja tihe terminoloogiaalane teabevahetus
tõlkekeskuse ja ESFA vahel on võimaldanud tõlkekeskusel
viia stiil ja terminoloogia kooskõlla EFSA vajadustega.
Samuti
vahendas
tõlkekeskus
EFSA
ja
institutsioonidevahelise tõlkealase kooskõlastuskomisjoni
(CCT) suhtlust meta-otsinguvahendile QUEST juurdepääsu
asjus. Sellest vahendist, mis võimaldab otsida korraga
mitmest keelekogust, kuulis EFSA tõlkekeskuse
külastamisel.
→ EFSA tõlkemaht: 3456 lk (2010. aastal 5541 lk)

EIP
Mais võttis tõlkekeskus paljude ELi institutsioonide/
asutuste osalusel toimuva üldise võrdlustegevuse raames
vastu Euroopa Investeerimispanga (EIP) delegatsiooni.
Külastuse eesmärk oli saada ülevaade tõlkekeskuse
töövoost ja tutvuda keskuse kvaliteedi tagamise süsteemi,
vabakutseliste tõlkijate võrgustiku ning dokumentide eel- ja
järeltöötlusega.
Visiidi järel külastas tõlkekeskus EIPd ja esines põhjalikuma
ettekandega tõlkekeskuse töömeetoditest.
EIP tellis mitu tõlget, sealhulgas auditikomisjoni kreeka,
hispaania ja portugali keelde tõlgitud aastaaruanded panga
juhatajate nõukogule.
→ EIP tõlkemaht: 176 lk (2010. aastal 13 lk)

EASA
Lennundustekstide tõlkimine on äärmiselt raske ülesanne,
kuivõrd terminoloogia on väga spetsiifiline. 2011. aasta olulisim
üritus oli veebruaris Luxembourgis korraldatud seminar,
kus osales tõlkekeskus, Euroopa Lennundusohutusamet
(EASA) ja 19 esindajat liikmesriikide 14 lennuametist.
Seminari põhieesmärk oli hõlbustada EASA ja tõlkekeskuse
ülesannete, struktuuri ja tööprotsesside ning asutuste
ees seisvate probleemide vastastikust mõistmist. Teine
oluline eesmärk oli arutada riiklike lennuametite koostöö
tugevdamise/süstematiseerimise viise, et saavutada ühine
eesmärk – EASA eeskirjade koostamisega seotud tekstide
kvaliteetne tõlge. Keskenduti viitematerjalide ja soovituste
vahetamisele selle kohta, kuidas toimida ELi ja liikmesriikide
terminoloogias esinevate erisustega.

9
islandi ja norra keelde, suure osa ECDC veebilehest. Osa
lehest oli tõlkekeskus tõlkinud juba varem. Mõnel juhul oli
ingliskeelseid algtekste aga aastate jooksul muudetud.
Projekti üks eesmärke oli põhjalikult analüüsida ECDC
veebilehe mitmekeelsust. Lõpuks korraldati rohkem kui
200 üksikfailist koosneva veebilehe tõlkimine üheainsa
projektina. See võimaldas säilitada lehtede ühtse struktuuri
ja hõlbustas nende lisamist ECDC kodulehele.
Et tõlkekeskus mõistaks paremini ECDC ülesannet ja
vajadust eri keeltes suhelda, nõustus ECDC tõlkekeskuse
ettepanekuga korraldada tõlkijatele 2012. aastal seminar.
EASA ja riikide lennuametitega peetud seminar

Kuna tekste, mida tõlkekeskus EASA-le tõlgib, kasutatakse
komisjoni lõplike õigusaktide tõlgete viitealusena, järgnes
seminarile EASA, tõlkekeskuse ja Euroopa Komisjoni
(liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi ja kirjaliku tõlke
peadirektoraadi) kolmepoolne kohtumine. Pooled leppisid
kokku optimeeritud töövoos, eelkõige kavandatavate uute,
EASA tegevusvaldkondi käsitlevate õigusaktide tõlgete
toimetamisel. Esimese sammuna terminoloogia ühtlustamise
suunas saatis tõlkekeskus ebaselgete terminite nimekirja
nii EASA-le kui ka komisjonile, et saada juhiseid nende
eeliskasutuste kohta.
Kogu aasta vältel tegeles tõlkekeskus ameti laiema mandaadi
piiresse jäävate arvamuste tõlkimisega. Neist mõne kohta
saatis EASA liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi riiklikelt
ekspertidelt ja kirjaliku tõlke peadirektoraadi tõlkijatelt
saadud keelespetsiifilist tagasisidet.
→ EASA tõlkemaht: 15 399 lk (2010. aastal 13 797 lk)

ECDC
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC)
tõlkemaht püsis 2011. aastal enam-vähem stabiilne.
Tõlketellimused hõlmasid peamiselt eri haiguste sümptomeid
selgitavaid dokumente, et elanikkond sümptomid õigesti ära
tunneks, ning dokumente, kus soovitati ennetusmeetmeid.
Lisaks keskendus ECDC suures osas antibiootikumidele ning
nende vastutustundlikule kasutusele ja väljakirjutamisele.
Sel teemal tõlgiti kõikidesse ELi keeltesse hulk teabe- ja
infolehti.
Teine osa tõlkekeskuse 2011. aastal ECDC jaoks tehtud
tõlketööst hõlmasid üldväljaanded, nagu direktori 2010.
aasta aruanne ja olulisemate väljaannete kokkuvõtted.
Samuti
telliti
ECDC
organisatsiooni
struktuuri
ajakohastamine, mille käigus anti tihedat tagasisidet ja
toimusid terminikonsultatsioonid.
Samuti tõlkis tõlkekeskus kõikidesse ELi keeltesse, ka

→ ECDC tõlkemaht: 6427 lk (2010. aastal 6397 lk)

EACEA
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse
(EACEA) tõlketellimuste maht vähenes 2011. aastal. Enamik
algtekste oli inglise keeles ning mõned projektiettepanekud
ka teistes ELi keeltes, nagu poola või hollandi keeles.
Elukestvat õpet käsitlevad dokumendid, sh haridusalased
vahetusprogrammid, nagu Erasmus, Leonardo, Comenius
jt, telliti enamikul juhtudel kolmes Euroopa Komisjoni
töökeeles – inglise, prantsuse ja saksa keeles. Täitevasutuse
hallatavate eri programmide Euroopa Liidu Teatajas
avaldatavad pakkumiskutsed tõlgiti ja ajakohastati kõikides
ELi keeltes.
Jaanuaris 2011 Brüsselis korraldatud kliendiportaali
koolitusel arutas tõlkekeskus EACEA vajadust võtta
kliendiportaalist andmeid oma kohalikesse süsteemidesse.
Samuti tõstatas täitevasutus spetsiifilisi tõlkeküsimusi, nagu
kvaliteedi tagamine, tagasiside esitamine, töökoormuse
planeerimine ja lehekülgede arvestus.
→ EACEA tõlkemaht: 7103 lk (2010. aastal 8928 lk)

ECHA
2011. aastal tellis Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) tõlkeid
vähem kui 2010. aastal. ECHA jaoks tõlgiti ja toimetati pikki
juhenddokumente, lühikesi, kuid sageli keerulisi pressiteateid
või uusi ohuteateid, mis käsitlesid peamiselt REACH-määruse
(kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja
piiramine) ja CLP-määruse (klassifitseerimine, märgistamine
ja pakendamine) rakendamisega seotud funktsioone
ning tehnilisi ja toimimisnäitajaid, apellatsiooninõukogu
otsuseid, ainete hindamisplaane, ECHA sisekorda (nt
piiramismenetlusi) ning mitmeaastast tööprogrammi 2012–
2014.
Tõlkekeskus hindas ECHAkiirust ja täpsust algdokumentidega
seotud päringutele vastamisel ning ajakohastas korrapäraselt
ECHA tõlkematerjalide kausta tõlkekeskuse viitematerjalide
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keskkogus (One Stop Shop), lisades sinna uusi määrusi
ja õigusakte, organisatsiooni ajakohastatud struktuuri
ja kasulikke linke sõnastikele, juhenddokumentidele,
REACH- ja CLP-teabele, ECHA väljaannetele ja muudele
väärtuslikele allikatele. Tõlkekeskus osales REACH- ja CLPmääruse seminaril, kus lisaks määruste teoreetilise ülevaate
andmisele käsitleti ka praktilisi aspekte: aruannet ettevõtete
kogemusest ainete REACH-kohasel registreerimisel, õigusja kaubandusaspekte ning VKEdele REACHist tulenevaid
piiranguid, samuti arutelu edasiste REACHist ja CLPst
tulenevate meetmete rakendamise probleemide kohta.
Peamine ECHAga seotud saavutus 2011. aastal oli
kahtlemata ECHA terminibaasi10 kasutuselevõtt.
→ ECHA tõlkemaht: 36 811 lk (2010. aastal 39 938 lk)

Ühisettevõtted
Novembris 2011 külastas tõlkekeskus nelja ühisettevõtet,
mis kõik asuvad Brüsselis ja kuuluvad tõlkekeskuse kõige
uuemate klientide hulka: ühisettevõte ARTEMIS, mis
tegeleb manussüsteemidega, ühisettevõte IMI, mis tegeleb
innovatiivsete ravimitega, ühisettevõte ENIAC, mis töötab
nanotehnoloogia valdkonnas, ning ühisettevõte FCH, mis
vastutab kütuse- ja vesinikuelementide tehnoloogia eest.
Kohtumistel peetud aruteludes keskenduti tõlkekeskuse
pakutavatele keeleteenustele, samuti tähtaegadele,
hindadele ja tõlkekvaliteedi tagamisele. Mitmed esindajad
väljendasid rahulolu uue, tõlkekeskuses 2011. aasta alguses
kasutusele võetud kliendiportaaliga – töövahendiga, mis on
ühisettevõtte IMI esindaja sõnul „igati kasutajasõbralik ja
hästi läbimõeldudˮ.
Ehkki kasvamas, on nende ühisettevõtete tõlkemaht siiski
praegu üsna väike, sest nende töökeel on peamiselt inglise
keel. 2011. aastal tõlkis tõlkekeskus nende ühisettevõtete
aastaaruanded, mõne pakkumiskutse ja Euroopa
Kontrollikojale antud vastused. Sellegipoolest prognoosivad
ühisettevõtted oma pädevuse laienemisel edasist tõlkemahu
kasvu.
→ Tõlkemahud: ühisettevõte ARTEMIS (2011. aastal 86 lk ja
2010. aastal 21 lk), ühisettevõte IMI (2011. aastal 285 lk ja 2010.
aastal 85 lk), ühisettevõte ENIAC (2011. aastal 42 lk ja 2010.
aastal 0 lk), ühisettevõte FCH (2011. aastal 66 lk ja 2010. aastal
0 lk), ühisettevõte SESAR (2011. aastal 197 lk ja 2010. aastal
268 lk), ühisettevõte Clean Sky (2011. aastal 42 lk ja 2010.
aastal 105 lk).
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EASO
Septembris 2010. tõlkekeskuse kliendiks saanud Euroopa
Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) alustas Maltal
Vallettas asuvates ruumides tööd juunis 2011.
Mais 2011 sai tõlkekeskus EASO-lt esimesed tõlketellimused
– varjupaigateemalise koolituskava moodulid mahuga üle
tuhande lehekülje, mis tuli tõlkida inglise keelest kreeka
keelde. Tõlkeprobleemide tekkimisel vastas EASO kiiresti
kõikidele küsimustele.
EASO hakkab korraldama liikmesriikide varjupaigaõigusele
spetsialiseerunud ametnikele koolitusi. Tavaliselt ei räägi
need eksperdid inglise keelt ja neid tuleb koolitada nende
emakeeles. See avaldab tõlkele olulist mõju: EASO on
koostanud kümmekond e-õppe varjupaigateemalise
koolituskava moodulit, mille tõlkekeskus ära tõlgib.
Et valmistuda edasiseks tööks, lisati tõlkekeskuse
viitematerjalide keskkogusse (One Stop Shop) hulk
dokumente. Septembris 2011 osales tõlkekeskus
Maastrichtis asuva Euroopa Avaliku Halduse Instituudi
korraldatud seminaril „Liikmesriikide varjupaigasüsteemide
parandamine ja heade tavade määratlemineˮ ning sai
sellega EASO tegevusvaldkonnas väärtuslikke teadmisi.
→ EASO tõlkemaht: 1163 lk (2010. aastal 0 lk)

ACER
Leping Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste
Koostööametiga (ACER) allkirjastati detsembris 2010. Nagu
uute asutuste puhul tavaline, tegeles ACER kõigepealt
töötajate palkamise ning oma töökorra ja tegevuste
määratlemisega, mistõttu ei tekkinud esialgu tõlkevajadust,
välja arvatud ameti eelarve tõlge, mille tellimus esitati
2011. aasta detsembri lõpus ja mis valmis jaanuaris 2012.
Tõlkekeskus külastas ametit Ljubljanas juunis 2011. Nagu
uue kliendi esimeste külastuste puhul tavaks, oli eesmärk
hõlbustada vastastikust mõistmist ja tugevdada värsket
kliendisuhet kahe asutuse vahel, soodustamaks nende
edasist igapäevast suhtlemist. Sel ajal seisis ACERil
keelepoliitika määratlemine alles ees: ei olnud veel
otsustatud, mis liiki dokumente (lisaks eelarvele) on vaja
tõlkida.
→ ACERi tõlkemaht: 0 lk

Lisateavet projekti ECHA-term kohta vt lk 15 ja 19, samuti tõlkekeskuse esimeses kliendilehes The language hub avaldatud artiklist.
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CCE-EMPLOI

CJEU

Tõlkekeskus on teinud komisjoni tööhõive peadirektoraadiga
(DG EMPL) 2003. aastast saadik koostööd riigispetsiifilise
teabe tõlkimisel Euroopa tööalase liikuvuse (EURES)
portaali jaoks. 2011. aastal laienes koostöö ka 24 keelde
tõlkimisele ja toimetamisele: tõlgiti ja toimetati riikide
kirjeldused Euroopa vastastikuse sotsiaalkaitsealase
infosüsteemi jaoks (MISSOC). Projekt nägi ette ligikaudu
1300 lehekülge iga keele kohta. See selgitab tõlkemahu
märkimisväärset kasvu.

2011. aastal sai tõlkekeskus Euroopa Liidu Kohtult (CJEU)
tõlkimiseks hulga prantsuskeelseid dokumente. Dokumendid
käsitlesid kohtu korraldatud hankemenetlusi.

Oktoobris kohtus tõlkekeskus kolleegidega tööhõive
peadirektoraadist
Brüsselis.
Lisaks
küsimustele
tõlkekeskuse igapäevatöö kohta EURESe portaali jaoks oli
kooskõlastuskohtumise päevakorras MISSOCi projekt.

→ CJEU tõlkemaht: 253 lk (2010. aastal 0 lk)

MISSOCi projekti mahu ja tehnilise keerukuse tõttu
pidid tõlkeprotsessis osalevad tõlkekeskuse osakonnad
kooskõlastama oma jõupingutusi soovitud tulemuse
saavutamiseks. Pingutus tasus ära: kohtumisel väljendas
MISSOCi koordinaator rahulolu nii tõlgete tähtaja kui ka
sisu ja vormiga. Juhend on veebis täismahus kättesaadav
augustist.
Detsembris 2011 sai tõlkekeskus kätte MISSOCi juhendi
esimesed täiendused tähtajaga märts 2012 koos tellimusega
tõlkida septembriks 2012 kogu juhend islandi ja norra keelde.
MISSOCi koordinaatori sõnul on kavas praegused EURESe
sotsiaalkindlustust käsitlevad lehed vähemalt osaliselt välja
vahetada.
→ CCE-EMPLOI tõlkemaht: 28 870 lk
(2010. aastal 12 954 lk)

Samuti palus kohus tõlkekeskusel uurida tihedama koostöö
võimalusi mõningates valdkondades ning tehti proovitõlkeid,
et näha, mil määral suudab tõlkekeskus kohtu jaoks teatud
liiki dokumente teistest ELi keeltest prantsuse keelde
tõlkida.

EKP
2011. aasta esimeses kvartalis jätkus tõlkekeskuse inglise
keelerühma liikme kuuekuuline leping Euroopa Keskpangas
(EKP) – tõlkija naasis keskusesse finantsdokumentide
toimetamise rikkaliku kogemusega. EKP-l on oma
stiilijuhis, mis erineb mõnes üsna olulises punktis
institutsioonidevahelisest stiilijuhisest, et täita tundlikele
pangandus- ja rahapoliitikatekstidele kehtestatud kõrgeid
nõudmisi. Arvestades vajadust toimetada edaspidi kolme
uue finantsasutuse dokumente, on tõlkekeskus selle
kogemuse eest väga tänulik.
EKP võttis omalt poolt tõlkekeskusega ühendust
novembris sooviga külastada 2012. aastal Luxembourgi,
et saada parem ülevaade tõlkekeskuse automatiseeritud
töövoosüsteemidest.
2011. aastal tõlkis keskus EKP-le vähem dokumente
kui aasta varem. Sihtkeeled olid GA (iiri), IS (islandi), HR
(horvaadi), RU (vene) ja EN (inglise). Tõlkekeskus koostas
sõnastiku, mis sisaldas 150 EKP esitatud ingliskeelset
terminit ja sünonüümi ning nende iirikeelset vastet. EKP
kinnitas oma soovi jätkata tõlkekeskusega koostööd ELiväliste keelte ja tulevaste ELi keelte tõlkimisel.
→ EKP tõlkemaht: 30 lk (2010. aastal 260 lk)

Kolm uut järelevalveasutust

MISSOCi projekt

2011. aastal külastas tõlkekeskus kolme uut
järelevalveasutust (Euroopa Pangandusjärelevalve – EBA,
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve – ESMA, Euroopa
Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve – EIOPA)
kahe eesmärgiga: et tõlkekeskust tutvustada ja selgitada
välja uute klientide tegelikud ootused nii töö mahu kui ka
sisu osas.
Tõlkekeskus naasis kohtumistelt teadmisega, et edaspidi
tuleb tõlkida/toimetada üsna mahukaid projekte.
→ Tõlkemahud: EBA (341 lk), ESMA (487 lk) ja EIOPA (43 lk)
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Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA) tellisid oma
põhieesmärgi (rakendada konkreetseid programme või
projekte) tõttu peamiselt hankekutsete ja hankedokumentide
tõlkeid.
→ Tõlkemahud: REA 204 lk (2010. aastal 43 lk); ERCEA 400 lk
(2010. aastal 298 lk)

Euroopa andmekaitseinspektor (EDPS) tellib tavaliselt
tõlkeid inglise keelest saksa ja prantsuse keelde, välja arvatud
arvamused, mis tõlgitakse kõikidesse ELi keeltesse.
→ EDPSi tõlkemaht: 14 356 lk (2010. aastal 9667 lk)

Tõlkekeskuse klientide hulgas on kolm klienti, kelle puhul
jätkus stabiilne koostöö ning kasvas tõlgete maht ja
tõlgitavate dokumendiliikide ja keelekombinatsioonide arv.
Need kliendid olid:
Euroopa Politseikolledž (CEPOL), kellele tõlkekeskus tõlkis
peamiselt ühtseid väljaõppekavasid, aga ka eelarve ja
veebilehega seotud dokumente.

Tõlke toimetamine

Tõlkekeskus jätkas edukat koostööd ka kõikide muude
sidusrühmadega. Mahud jaotusid ja kujunesid
järgmiselt:
Maht kasvas seitsme kliendi puhul ning kohati
märkimisväärselt:
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondile
(Eurofound) tõlkis keskus (nagu ka 2010. aastal)
kommenteeritud kokkuvõtteid, aastaaruande (aastaraamatu),
aasta tööprogrammi, teabelehed/infolehed, veebilehe
materjali, koosolekute protokolle, kirju, valikumenetlusi ja
muid avaldatavaid materjale.
→ Eurofoundi tõlkemaht: 9461 lk (2010. aastal 6341 lk)

Euroopa Raudteeagentuurile (ERA) on riiklikud
raudteeametid õigusaktide alusel kohustatud teatama oma
raudteesüsteemides toimunud vahejuhtumitest. Aruanded
tuleb tõlkida asutuse peamisse töökeelde, inglise keelde.
→ ERA tõlkemaht: 8185 lk (2010. aastal 3146 lk)

Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö
juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) tellis lisaks
haldusdokumentidele (st tööprogrammile ja üldaruandele)
Euroopa Liidu kohtutele suunatud juriidiliste tekstide tõlkeid.
→ Frontexi tõlkemaht: 4080 lk (2010. aastal 2755 lk)

Euroopa Kalanduskontrolli Amet (CFCA) tellis peamiselt
hankekutsete tõlkeid, aga saatis töösse ka hulga
konfidentsiaalseid dokumente, millega tuli nõuetekohase
käitlemise tagamiseks töötada tõlkekeskuse Europoli toas.
→ CFCA tõlkemaht: 1547 lk (2010. aastal 601 lk)

Teadusuuringute

Rakendusamet

(REA)

ja

Euroopa

→ CEPOLi tõlkemaht: 863 lk (2010. aastal 860 lk)

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet (EAHC), kelle
dokumendid olid peaaegu kõik seotud pakkumistega ning
tõlgiti peamiselt inglise keelest saksa ja prantsuse keelde;
komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi
mahukas aruanne, mis käsitleb peadirektoraadi programmi
„Parem koolitus ohutuma toidu nimel”, tõlgiti saksa, prantsuse
ja hispaania keelde.
→ EAHC tõlkemaht: 927 lk (2010. aastal 868 lk)

Euroopa Kontrollikoda (ECA), kelle tõlketellimused olid
peamiselt seotud dokumentide tõlkimisega teatavates
keelekombinatsioonides ning tõlkemaht oli 2010. aastaga
võrreldes sarnane.
→ ECA tõlkemaht: 288 lk (2010. aastal 219 lk)

Väga mitmesugustel põhjusel, välja arvatud üldised
eelarvekärped, mis puudutasid kõiki ELi institutsioone ja
asutusi, vähenesid 2011. aastal järgmise 13 kliendi
tõlkemahud:
Euroopa
Keskkonnaagentuuri
(EEA)
tellimused
hõlmasid peamiselt kliimamuutusi, pressiteateid, ühise
keskkonnainfosüsteemi projekte, ameti iga-aastast aruannet
„Signaalid”, ettevõtte videot, kuid ka aruannete tõlkimist
muudesse kui Euroopa keeltesse, nt hiina, vene ja araabia
keelde.
→ EEA tõlkemaht: 3 247 lk (2010. aastal 5121 lk)

Ühenduse Sordiamet (CPVO) teatas, et kui mõned
haldusnõukogu koosolekud välja arvata, on uusi tõlketellimusi
väga vähe, sest suurem osa standarddokumente ja teavet
on juba tõlgitud.
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→ CPVO tõlkemaht: 470 lk (2010. aastal 893 lk)

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop)
dokumendid käsitlesid peamiselt kutseõppepoliitikat, oskusi
tööturul toimetulekuks ja teatavaid juriidilisi dokumente ning
need tõlgiti peamiselt inglise keelest saksa ja prantsuse
keelde.
→ Cedefopi tõlkemaht: 819 lk (2010. aastal 1197 lk)

Euroopa Meresõiduohutuse Ametil (EMSA) ei tulnud 2011.
aastal teatada ühestki suuremast naftareostusest ega
mereõnnetusest, mistõttu selle valdkonna kriisiteabevahetust
ja pressiteateid ei olnud vaja avaldada.

koostöö- ja partnerluslepingutega seotud dokumente ning
delikaatseid juhtumiuuringuid, mis tõlgiti nt farsi, araabia,
usbeki ja vietnami keelde.
→ Nõukogu tõlkemaht: 337 lk (2010. aastal 896 lk)

Ombudsman, kelle jaoks tõlkekeskus tõlkis jätkuvalt
otsuste kokkuvõtted ja aastaaruande kõigisse ELi
keeltesse.
→ Ombudsmani tõlkemaht: 6110 lk (2010. aastal 8512 lk)

→ EMSA tõlkemaht: 1165 lk (2010. aastal 1721 lk)

Tõlkekeskusel oli hea meel tõdeda, et kolm klienti, kes
eelmis(t)el aasta(te)l tellimusi ei esitanud, hakkasid 2011.
aastal taas keskuse teenuseid kasutama:

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) tellis lisaks
haldusdokumentidele ja aruannetele kirjavahetuse tõlkimise
kreeka keelest inglise keelde.

Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust), kes osales
mais kliendiportaali koolitusel ja tellis eelarvedokumendi
tõlke 21 keelde.

→ ENISA tõlkemaht: 948 lk (2010. aastal 1186 lk)

→ Eurojusti tõlkemaht: 21 lk

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse
(EACI) dokumentide hulgas oli nii saksa ja prantsuse
keelde tõlgitavaid konkursikutseid kui ka hollandi keelest
inglise keelde tõlgitav juriidiline dokument, samuti Euroopa
ettevõtlusvõrgustiku aruanded, mis tõlgiti slovaki ja tšehhi
keelest inglise keelde.

Euroopa Liidu Satelliidikeskus (EUSC), kelle jaoks
tõlkekeskus tõlkis haldusotsuseid ja EUSCi töökorra.

→ EACI tõlkemaht: 126 lk (2010. aastal 550 lk)

Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) ja ühisettevõte Fusion for
Energy (F4E) tellisid eelkõige peamiste haldusdokumentide
tõlkeid, nt vastuseid Euroopa Kontrollikojale ja töölevõtmisega
seotud dokumente.
→ Tõlkemahud: GSA 42 lk (2010. aastal 155 lk);
F4E 151 lk (2010. aastal 310 lk)

Euroopa Kaitseagentuur (EDA) tellis tehnilisi tõlkeid
(projektikorralduskavad) inglise keelest prantsuse keelde ja
vastupidi.
→ EDA tõlkemaht: 89 lk (2010. aastal 174 lk)

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti (TEN-T
EA) jaoks tõlgiti peamiselt kirju ja pressiteateid.
→ TEN-T EA tõlkemaht: 203 lk (2010. aastal 400 lk)

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) hakkas
tõlketellimusi esitama 2010. aastal ning nende hulgas on
peale aastaaruande, eelarve ja iga-aastase tööprogrammi
nüüd ka spetsiifilisemaid väljaandeid.
→ EIGE tõlkemaht: 1560 lk (2010. aastal 2246 lk)

Euroopa Liidu Nõukogu, tänu kelle tellimustele on
tõlkekeskus saanud kolmandate riikide keelte tõlkimise
kogemusi. Tõlgiti peamiselt ELi kõrge esindaja avaldusi,

→ EUSCi tõlkemaht: 10 lk

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT),
kes lisaks ühele suurele dokumendile (EIT strateegiline
innovatsioonikava), mis tõlgiti kõigisse ELi keeltesse, tellis
haldusdokumentide tõlkeid eri keeltesse.
→ EIT tõlkemaht: 886 lk
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Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste
ühendatud amet (BEREC), kes alates lepingu sõlmimisest
märtsis 2011 on üks tõlkekeskuse uusi kliente ning tellis
peamiselt töölevõtudokumentide tõlkeid. BEREC kasutas
asutustevahelise terminoloogiaseminari pakutud võimalust
osaleda 8. detsembril kliendiportaali koolitusel.
→ BERECi tõlkemaht: 127 lk

Regioonide Komitee (RK) väljendas juunis toimunud
kliendiportaali koolitusel soovi teha tõlkekeskusega tulevikus
rohkem koostööd.
→ RK tõlkemaht: 0 lk

Nagu varasematel aastatel, koordineeris tõlkekeskus
Euroopa Liidu Väljaannete Talitusega asutuste eelarvete
ja lisaeelarvete kokkuvõtete tõlkimist ja Euroopa Liidu
Teatajas avaldamist. Aasta lõpuks avaldati 64 dokumenti.

Tõlkekeskus teenindab kliente kogu Euroopast
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Asutustevahelised üritused
Asutustevaheline terminoloogiaseminar
9. detsembril 2011 korraldas tõlkekeskus asutustevahelise
terminoloogiaseminari, kus 19 klienti arutasid oma
organisatsioonide terminoloogiatööd. Nii paljude sidusrühmade
esindajatega kohtumine oli selge märk sellest, et terminoloogia
on väga tähtis ja meie mitmekeelses keskkonnas üks peamisi
kommunikatsioonistrateegia elemente.
Seminar võimaldas tõlkekeskusel mõtiskleda terminoloogia
kui kommunikatsioonivahendi üle ning tutvustada keskuse
terminoloogiatööd.
Esimesed
ettekanded
käsitlesid
tõlkekeskuse tööd institutsioonidevahelise terminibaasi IATE11
haldamises osalemisel ning klientidele pakutavaid teenuseid,
mis ulatuvad temaatiliste sõnastike ja terminikogumite
koostamisest klientide erivajadustele kohandatud lahenduste
väljatöötamiseni.
Klientide
ettekannete
vooru
alustas
Euroopa
Keskkonnaagentuur, kes tutvustas projekti GEMET
(üldine
mitmekeelne
keskkonnasõnastik)
raames
keskkonnaterminitega tehtud tööd. Projekti algne eesmärk oli
käsitsi indekseerida kõik Euroopa keskkonnateabe ja -andmete
allikad. GEMET on nüüd laialt levinud, seda laaditakse sageli
alla ja kasutajad kiidavad seda. Euroopa Keskpanga
terminoloog kirjeldas panga terminoloogiatööd, keskenduses
koostööle tõlkekeskusega, näiteks seoses iirikeelsete
terminitega. Euroopa Toiduohutusameti esindaja
rääkis, kuidas nende toimetus- ja terminoloogiatöö võimaldab
ametil esitada arusaadavat teavet ning parandada tõlgete
stiili, selgust ja loetavust, tagades järjepideva terminikasutuse.
Euroopa Kemikaaliamet esitles andmebaasi ECHAterm. Tõlkekeskus tegi ametiga nii andmebaasi sisu kui ka
infotehnoloogiasüsteemi arendamisel koostööd12.
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania
Seirekeskus kirjeldas, kuidas nende töö mitmekeelse
sõnastiku koostamisel kõigis ELi keeltes, norra ja türgi keeles
tasus investeeringut ning kuidas nende terminid on jõudnud
IATE andmebaasi. Euroopa Raudteeagentuuri esindaja
selgitas tõlkekeskuse terminiressurssidest saadavat kasu.
Toodi esile vajadus ühiselt kokkulepitud määratluste järele,
et toetada riiklikke ohutusasutusi otsustamiskriteeriumide
ühtlustamisel, kasutades asjakohaseid termineid ja tõlkeid.
Esindaja arutas sõnastiku koostamist formaadis, mida saab
ajakohastada ja võimaluse korral jagada muude asutustega.
Viimases ettekandes illustreeris Siseturu Ühtlustamise
Ameti esindaja kaupade ja teenuste valdkonna terminihalduse
tähtsust. Ta loetles mitmesuguste loomulike keeletöötlusvõtete
rakendusi, mille abil hallatakse miljoneid termineid,
11
12

fraase ja mitmesõnalisi keelendeid – liitsõnade analüüsist
õigekirjakorrektuurini ning sõnavararessursside koostamiseni
(terminiloendid, tõlkemälud ja ontoloogiad) – indekseerimise ja
tõlketehnoloogia tarbeks.
Seminar andis suurepärase võimaluse vaagida ideid ning
korraldada ajurünnak küsimuses, kuidas kliendid ja tõlkekeskus
saaksid selles kiirelt arenevas valdkonnas kõige tõhusamalt
koostööd teha ja parimaid tavasid vahetada. Uute terminite
kindlakstegemine ühes või teises valdkonnas on üks asi, neile
kõigis ELi ametlikes ja koguni kolmandate riikide keeltes vastete
leidmine aga hoopis raskem. Omaette ülesanne on tagada,
et sel moel saadud termineid levitatakse ja dokumentide
autorid, samuti vabakutselised ja koosseisulised tõlkijad neid
asjakohaselt kasutavad. Kaalul on eri lugejaskondade jaoks
valmivate dokumentide kvaliteet – kus need lugejad ka ei
asuks, kes nad ka ei oleks ja mis keelt nad ka ei räägiks.

Seitse klienti esitlesid seminaril oma termineid.
EEA: „Keskkonnaterminoloogia elektrooniline andmebaas”
EKP: „Terminoloogiatöö Euroopa Keskpangas”
EFSA: „Keeletoimetamine ja terminoloogiatöö EFSAs”
ECHA: „Projekt ECHA-term”
EMCDDA: „Mitmekeelse sõnastiku koostamine: meie tee IATEsse”
ERA: „Terminoloogiatöö ERAs”
OHIM: „Kaupade ja teenuste valdkonna terminite haldus OHIMis”

IATE = Euroopa interaktiivne terminibaas; täpsemalt IATE kohta vt lk 23–24.
Täpsemalt projekti ECHA-term kohta vt lk 19 ning tõlkekeskuse kliendilehe „The language hub” esimeses numbris avaldatud artiklist.
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Näitus „ELi asutused – edasine tegevus”
Euroopa Parlamendis
31. jaanuarist 3. veebruarini 2011 osales tõlkekeskus
esimesel ühisel asutustevahelisel teabevahetusüritusel –
Brüsselis Euroopa Parlamendis korraldatud näitusel ELi
asutused– edasine tegevus. Eesmärk oli luua ühine
arusaam sellest, miks asutused on loodud, millega nad
tegelevad ja kuidas nad saavad Euroopa 500 miljoni kodaniku
elu paremaks muuta.
Nelja päeva jooksul toimus palju seminare, mis olid jaotatud
neljaks teemavaldkonnaks ning mille käigus 29 asutust tõid
esile ühiselt ja koos Euroopa Parlamendi komisjonidega
tehtud tööd.
Selle eduka ürituse korraldas Euroopa Narkootikumide
ja Narkomaania Seirekeskus, kes juhatas teabevahetuse
ja infovaldkonna teemarühma. Euroopa Koolitusfond
juhatas teemarühma „Haridus, äritegevus ja innovatsioon
majanduskasvu tagamiseks”, milles osales ka tõlkekeskus.
Tõlkekeskus tutvustas üritusel mitmekeelsuse eeliseid
ELis. Tõlkekeskuse direktorit osales arutelul „Hariduse ja
innovatsiooni roll töökohade loomisel”, mida juhtis BBC
ajakirjanik. Direktor kaitses mitmekeelsust kui investeeringut
tulevikku, mis toetab kasvu mitte üksnes inimeste liikuvuse
ja töövõimaluste suurendamise kaudu, vaid ka kõrge
kvalifikatsiooniga töökohtade loomise teel. Debatti ilmestas
statistika, nt keelevaldkonna loodud väärtus ELi majanduse
kogutoodangus oli 2009. aastal 8,4 miljardit eurot ning see
ulatub 2015. aastal eeldatavalt 16,5 miljardi euroni.
Tõlkekeskus näitas slaidiseanssi, mis esitles selle
teemarühma asutuste mitmekeelseid loosungeid ja fotosid;
ühel stendi arvutil said osalejad mängida keelte äratundmise
mängu, mis oli spetsiaalselt selle ürituse tarbeks loodud.
Teisel arvutil said külastajad tutvuda institutsioonidevahelise
terminibaasiga IATE.

ELi asutuste näitus Euroopa Parlamendis

Tõlkekeskus kuulub asutustevahelise
raamatupidajate võrgustiku (IAAN)
juhtkolmikusse
Tõlkekeskuse peaarvepidaja määrati võrgustiku juhtkolmiku
liikmeks septembris Lissabonis toimunud koosolekul. Alates
2012. aasta septembrist saab ta üheks aastaks võrgustiku
eesistujaks.
Asutustevaheline
raamatupidajate
võrgustik,
kuhu
kuuluvad peaaegu kõik tõlkekeskuse kliendid, edendab
asutustevahelist koostööd ja teadmistevahetust ühistes
raamatupidamisküsimustes.

Tõlkekeskuse veebileht oli teabevahetuse
teemalisel kohtumisel tähelepanu
keskpunktis
Euroopa asutuste teabevahetuse ja infovaldkonna juhtide
võrgustiku aastakoosolek toimus veebruaris Helsingis.
Euroopa Kemikaaliameti korraldatud koosolekul osalesid 24
asutuse esindajad.
Tõlkekeskusel paluti esitleda oma uut veebilehte, mis oma
ajakohase kliendiloetelu ja interaktiivse Euroopa kaardiga aitab
suurendada ELi asutuste läbipaistvust. Külalisi ergutatakse
avastama asutuste tegevusvaldkondade mitmekesisust.
Esitlus andis ka võimaluse tutvustada keskuse keeleteenuste
valikut. Rõhutati veebilehe mitmekeelset tuge (ei ole palju ELi
veebilehti, mille sisu oleks tõlgitud 23 ametlikku keelde) ning
osalejad nõustusid üksmeelselt, et veebileht aitab edendada
ELi asutuste mainet ja rakendada ELi mitmekeelsuse
poliitikat.
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Kliendirahulolu uuring 2011
2011. aasta sügisel tegi tõlkekeskus üldise kliendirahulolu küsitluse, mis hõlmas 53 klienti. See oli kolmas kord, mil tõlkekeskus
mõõtis üldist kliendirahulolu; eelmised küsitlused tehti 2004. ja 2008. aastal. 2008. aastal vastas küsitletutest 57%, sel aastal
50%. Klientide vastused täidetud küsimustikes tõid välja nende prioriteedid ja tulevikuvajadused, andes keskusele võimaluse teha
asjakohaseid strateegilisi otsuseid ja koostada konkreetsete klientidega seotud tegevuskavasid.
Nagu eelmistel kordadel, koosnes ka see küsimustik üheksast osast13:

Klientide prioriteedid

IT-infrastruktuur

Klientide prioriteedid on tähtsuse järjekorras järgmised: tõlke
kvaliteet, tähtajad, teenuse kvaliteet, hinnad, pakutavad
keelekombinatsioonid ja vormindamine.

Rahulolu tõlkekeskuse muu (v.a kliendiportaalipõhise) suhtluse
IT-infrastruktuuriga kasvas oluliselt. Peaaegu iga teise vastaja
arvates on lähitulevikus vaja uusi failivorminguid.

Tõlgete kvaliteet

Tõlkekeskuse teabepoliitika

Võrreldes 2008. aastaga on oluliselt suurenenud rahulolu tõlgete
kvaliteediga ning tehnilise keele mõistmise ja kasutamisega
tõlkijate poolt.

Kliendid on tõlkekeskuse toodete/teenuste teabe ja trükistega
rohkem rahul kui varem.

Üldised küsimused
Kliendid peavad oma suhteid tõlkekeskusega endiselt väga
heaks või üsna heaks. Üle poole vastajatest arvas, et pakutavad
teenused on absoluutselt usaldusväärsed.

69.2%
57.1%

53.8%

23.8% 26.9%

47.6%
42.3%

2008

19%

2011

33.3%

3.8%

Väga rahul

Üsna rahul

Teatud määral
rahul

Tõlgete keeleline kvaliteet

4.8% 3.8%

Alati

Teenuse kvaliteet
Tõlkekeskuse reageerimisvalmidust hinnati üldiselt kõrgeks.
Kliendid näivad rahul olevat ka tõlgete hilinemise kohta antava
teabega. Klientide arvates on tähtaegade järgimises veel
arenguruumi.

Teenuste valik
Rahulolu tõlkekeskuse teenuste valikuga on võrreldes 2008.
aastaga kasvanud 35%. Mõned kliendid tegid huvitavaid
soovitusi uute teenuste kohta.

Hinnad
Kliendid on rahul tõlkekeskuse uue hinnakujunduse selgitusega,
ehkki paljud kliendid peavad keskuse hinnakujundust endiselt
üsna jäigaks. Paljud vastajad teavad, et nende organisatsioon
võiks plaanilistelt tellimustelt saada allahindlust (-25%). Üle
poole vastajatest nentis aga, et nende organisatsioon ei saa
esitada usaldusväärseid prognoose.

Haldusteenused

Enamasti
2008

Mõnikord

2011

Teenuste usaldusväärsus

Järeldused
Üldiselt oli küsitlusele vastanud klientide rahulolu võrreldes
2008. aastaga kasvanud. Siiski peaks tõlkekeskus arvesse
võtma klientide tehtud huvitavaid soovitusi, näiteks:
ÎÎ Suurem keeleline spetsialiseerumine teatavatele
valdkondadele ja rõhuasetus klientide terminieelistuste
järgimisele.
ÎÎ Tõlkekeskus peaks
teavitamise poliitikat.

jätkama

klientide

proaktiivse

ÎÎ Prognoosimist tuleks edendada, reklaamides paremini
selle eeliseid ning pakkudes kliendikohtumistel rohkem
nõustamist.
ÎÎ Tõlkekeskus uurib klientide ettepanekuid seoses uute
teenustega.

Rahulolu tõlkekeskuse arvete esitamise ja statistikaga püsis
suur.

13
Klientidel paluti sõnaselgelt öelda, kui mitme kolleegiga on konsulteeritud, ning esitada üks koondvastus, et tõlkekeskus saaks uuringu tulemused organisatsioonipõhiselt
kokku võtta.
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Kliendiportaal
Põhinäitajad
Pärast 2010. aasta detsembris Luxembourg’is korraldatud
koolituspäeva, kus osales enamik tõlkekeskuse kliente,
käivitati 3. jaanuaril 2011 kavakohaselt kliendiportaal, mis
asendas senise pikka aega kasutusel olnud töövoo juhtimise
süsteemi FlosysWeb. 2011. aastal tehti portaali kaudu 8040
tellimust ja esitati 36 198 üksiktööd (tõlked, toimetatud
dokumendid, terminiloendid jne). Aasta lõpuks oli portaalil
593 registreeritud kasutajat, kes kasutasid portaali
näiteks tõlgete tellimiseks, tähtaegade jälgimiseks, failide
allalaadimiseks, igakuiste arvete vaatamiseks või tagasiside
esitamiseks.
2011. aasta jooksul korraldas tõlkekeskus täiendavaid
koolitusi klientidele, kes ei saanud osaleda detsembri üritusel,
samuti uutele klientidele. Kokku koolitati 17 klienti.
Pärast portaali käivitamist lisandunud uue
funktsioonid
Klientide tagasiside põhjal lisas tõlkekeskuse IT arendustalitus
2011. aastal portaalile mitu uut funktsiooni. Need on muu hulgas
järgmised:
ÎÎ kõigi tõlgitud failide allalaadimine ühe zip-failina;
ÎÎ prognooside korraga importimine Excelis koostatud csv-failist;

Ehkki pakutud koolituskursused olid suureks abiks, arvati,
et soovitav oleks teatavate funktsioonide lisakoolitus, mis
hõlbustaks oluliselt kasutajate tööd. Tõlkekeskus on juba
selliste koolituste korraldamist alustanud.
Vähesed kliendid kasutasid prognoosimismoodulit. Nende
vastused näitasid, et probleemid on seotud pigem tellimuste
kavandamise kui portaali endaga, mis kinnitab üldise
kliendirahulolu küsitluse tulemusi14.
Mõni märkus viitas vajadusele teha teatavaid kohandusi, nt
kliendile saadetavas automaatses tellimuse kinnitamise teates
ja kliendirahulolu küsitluslehe mudelis.

Jätkukoosolek testkasutajatega
Et täiendada kliendiportaali uuringu tulemusi, korraldas
tõlkekeskus novembris 2011 kliendiportaali käsitleva
jätkukoosoleku testkasutajate EMA ja EU-OSHAga, kes olid
portaali katsetanud kaks kuud enne selle käivitamist ning
seejärel seda aasta jooksul palju kasutanud. Kaks klienti
tutvustasid oma kogemusi ja tegid täiustamisettepanekuid.
Mõned neist, nt automaatne hinnaarvutus ja tellimuste
tühistamise võimalus, võetakse kasutusele jaanuarist 2012,
mil rakendatakse haldusnõukogu otsus tõlkekeskuse uue
hinnastruktuuri kohta. Ülejäänud ettepanekuid kaalutakse
kliendiportaali järgmiste uuenduste käigus 2012. aastal.

ÎÎ tellimuse ajaloo vaatamine;

52.50%

ÎÎ lähte- ja tõlkefaili toimetajale üleandmisel selle seostamine
konkreetse keele kliendirahulolu küsitluslehega;
ÎÎ otsejuurdepääs portaali kalendrisse kantud teabele.
12.50%
22.50%

Kliendiportaali uuring
Et saada ülevaade klientide esimesest töökogemusest
kliendiportaaliga ning teha võimalikult varakult kindlaks portaali
täiustamise vajadused, korraldas tõlkekeskus oma klientide
seas mais/juunis 2011 kliendiportaali küsitluse. Portaali eri
moodulite kasutajatele saadeti 35 küsimusest koosnev ankeet.
27 kliendilt saadi kokku 51 vastust.
Järeldused
Tuleb meeles pidada, et küsitluse ajal oli kliendiportaal
kasutusel olnud vaid mõned kuud, Flosyst olid kliendid aga
harjunud kasutama aastaid.
Üldiselt näisid vastajad olevat kliendiportaali keskse funktsiooni
– tõlketellimuse mooduliga rahul. Nad pidasid seda kiirelt
ja hõlpsalt kasutatavaks ning sisestatavate andmete hulka
piisavaks.

14

Vt eelmine lehekülg.

Väga hea
12.50%

Hea

Rahuldav

Mitterahuldav

Klientide kogemused kliendiportaaliga
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III.

TÕLKEKESKUSE ESIMENE ÜLESANNE

Tõlkimine/toimetamine–
põhinäitajad
2011. aastal oli keskuse tõlkemaht kokku 712 813 lehekülge –
seega naasti pärast 2010. aastal suurima mahu saavutamist
(819 598 lk) taas 2007.–2009. aasta tasemete juurde.

Dokumendid
2011. aastal tõlgiti 278 928 dokumenti, mis on 9,7% rohkem
kui 2010. aastal.
Tõlkekeskus tõendas taas oma pikaajalist pühendumist
tähtaegade järgimisele: 98,5% tõlgetest esitati kokkulepitud
tähtajaks (2010. aastal 98,3% ja 2009. aastal 99,3%).
Dokumenditõlgetest olid ligikaudu 49,5% tavapärase tähtajaga,
33,1% plaanilised ja 17,4% kiireloomulised tööd. 2010. aastal
olid need näitajad vastavalt 53,4 %, 26% ja 20,6%.
Välistõlkijailt telliti 436 445 lk (61% kogu tõlkemahust), s.o
6% rohkem kui 2010. aastal. Tõlkekvaliteedi tagamiseks
toimetasid koosseisulised tõlkijad kõik välistõlked ning, nagu
ka 2010. aastal, pidasid neist 99,5% kvaliteedilt heaks või
väga heaks.
Tõlgitavate dokumentide maht oli 11,6% väiksem kui 2011.
aasta tööprogrammis kavandatud 315 624 lk. Tõlgitavate
dokumentide kavandatud mahu vähenemist seletab üleilmsest
majandusolukorrast tingitud eelarve vähendamine.

Kaubamärgid
Ühenduse kaubamärkide ja disainilahenduste maht vähenes
2011. aastal eelmise aastaga võrreldes 23,3% ning oli 433
885 lk.
Esialgses eelarves nähti tõlgete kogumahuks ette ligikaudu
520 000 lk. Tõlkimiseks saadetavate kaubamärkide parema
eeltöötluse tõttu vähenes OHIMi kaubamärgitõlgete tellimuste
arv 2011. aastal oluliselt. OHIMi muudetud tõlke-eelarves
nähti seetõttu ette tootlikkuse vähenemist ligikaudu 450 000
leheküljeni aastas; lõplikud näitajad jäid sellele veelgi alla.
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Muud keeleteenused
Terminoloogia
2011. aastal viidi lõpule töö mitmekeelse terminibaasiga
ECHA-term,15 mida tõlkekeskus ECHA jaoks arendas alates
2010. aastast. Tõlkekeskus vastutas nii andmebaasi keelelise
sisu kui ka terminite levitamiseks ja haldamiseks kasutatava
infotehnoloogilise vahendi väljatöötamise ja rakendamise
eest. ECHA terminoloogiaprojekt algatati selleks, et koostada
asutuse sidusrühmadele ja keeleekspertidele REACH- ja
CLP-määruse valdkonnas usaldusväärne mitmekeelne
terminibaas16.
Nüüd on ECHA veebilehe kasutajail tasuta juurdepääs rohkem
kui 900 mõistele ELi 22 keeles. Andmebaasis on esitatud
määratlused, kontekst ja allikad. Veebilehel on täpsema
otsingu, sidusmuudatuste ja andmete läbivaatamise ning
sõnastiku ja abidokumentide allalaadimise võimalus.
Keskus jätkab ECHA-termi laiendamist.
Alates 2011. aasta keskpaigast on keskus hallanud ja hostinud
ECHA-termi IT-süsteemi.
Peale selle pühendas keskus 283 inimtööpäeva
terminisõnastike koostamisele. Seda on 46,6% rohkem kui
2010. aastal.
Projekti ECHA-term raames koostas keskus 55 põhitermini
sõnastiku 22 ELi keeles. Frontexi jaoks koostati sõnastik 46
põhiterminist 22 ELi keeles. Lisaks tegi tõlkekeskus EFSA
jaoks terminivalvet ja lisas asutuse sõnastikku 103 terminit
saksa, inglise, prantsuse ja itaalia keeles. Euroopa Keskpanga
jaoks koostati sõnastik, mis hõlmab 150 panga esitatud
ingliskeelset terminit ja sünonüümi ning nende iirikeelset
vastet. Tõlkekeskus noppis ka nakkushaigusi käsitlevast
dokumendist välja 45 põhiterminit 22 keeles, et koostada
2012. aastal mitmekeelne sõnastik.

Terminiloendid
2011. aastal vähenes terminiloendite tellimuste arv oluliselt.
Alates selle uue teenuse kasutuselevõtust 2007. aastal on
kliendid tellinud keskmiselt 25 000 termini tõlkimist aastas
(arvestamata 652 540 termini tõlkimist OHIMi EuroAce17
projekti raames 2010. aastal.
2011. aastal tellisid seitse klienti kokku 13 634 termini tõlke.
OHIMi jaoks tõlgiti seoses kaubamärkide klassifitseerimisega
veel 33 576 terminit.

Toimetamine
2011. aastal tellisid kliendid 13 087 lk toimetamist. Nende
hulgast 11 241 lk olid OHIMi vastulauseotsused. Ehkki
tõlkekeskus pakub toimetamisteenust kõigis ELi keeltes, telliti
peamiselt ingliskeelsete tekstide toimetamist.

Mahtude kasv 1995–2011

Lisateavet projekti ECHA-term kohta vt lk 15, samuti tõlkekeskuse esimeses kliendilehes „The language hub” avaldatud artiklist.
REACHi ja CLP määratlust vt ECHA artiklist, lk 9.
17
Projekti EuroAce raames valideeritakse nende kaupade ja teenuste loetelu, mida OHIM kasutab, et võimaldada ettevõtjatel esitada kaubamärkide registreerimise taotlusi.
15
16
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Tõlkekvaliteedi tagamine
Tõlkekvaliteedi tagamise tegevuskava
rakendamine

vähendati traditsiooniliste keelekursuste pakkumist, välja
arvatud vahenduskeelte puhul.

Aasta jooksul tehti tõlkekvaliteedi tagamise tegevuskavas
olulisi muudatusi. Tegevuskava ei saa olla staatiline,
muutumatu töövahend, vaid see on pidev protsess, mis nõuab
olukorra pideva jälgimise põhjal võetavaid uusi meetmeid.
Algse tegevuskava meetmed säilitati, lisati uusi ning anti
selgem ülevaade seni saavutatust.

2010. aastal hakkas tõlkekeskus tegema koosseisuliste
tõlkijate tõlgete kvaliteedi pistelist järelkontrolli. Seda väga
kasulikuks osutunud meedet jätkati 2011. aastal ning see
näitas, et kvaliteet on üldiselt hea.

Tuleb meenutada, et kõikide tõlkekvaliteedi tagamise
tegevuskava meetmete lõpptähtaeg on 2012. aastal ja
80% meetmete tähtaeg on 2011. aasta lõpus. Aasta lõpuks
oli rakendatud ligikaudu 88% algsest tegevuskavast ning
täiustusi oli tehtud kõigis valdkondades, eriti seal, kus need
olid kõige vajalikumad.
Tõlketoe osakonna keele- ja tehnoloogiatoe talituse
töömeetodite ümberkorraldamiseks tuli muuta sisemist
töövoosüsteemi, et võtta kasutusele dokumentide eel-, vaheja järeltöötlemine. Tehnilise eeltöötluse etapil analüüsitakse
sissetulevaid dokumente enne nende saatmist vabakutselistele
või koosseisulistele tõlkijatele ning selle tulemusena on
oluliselt vähenenud tehniliste probleemide arv – varasemaga
võrreldes kuni 22 korda. Selleks on välja töötatud tõlkimiseks
saadetavate failide, eelkõige vähem kasutajasõbralikes
vormingutes failide tehniliste osade kontrollimise töövahendid.
Vahetöötluse etapil kontrollitakse faile enne toimetamist
tehnilisest küljest, et säästa sisetoimetajaid vaevast ning
vältida tehniliste probleemide mitmekordistumist järeltöötluse
etapil. See on parandanud dokumentide lõppvorminduse,
terviklikkuse ja koherentsuse kontrolli tõhusust.
Üks talituse edasipüüdlikumaid tegevusi 2011. aastal oli
– ja on jätkuvalt – tõlkekeskuse tõlkemälude kandmine
institutsioonidevahelisse andmebaasi Euramis: selleks
imporditakse kõik klientide dokumendid, mis ei ole
konfidentsiaalsed, ühtsesse kesksesse tõlkemällu. Pikemas
perspektiivis tagatakse sel moel ELi institutsioonide
süsteemide parem lõimimine ja tõlkekeskuse keeleliste
ressursside suurem järjepidevus ning parandatakse veelgi
tõlkeprotsessi tõhusust.
Üks institutsioonidevahelise koostöö tulemusi 2011. aastal
oli ametlike ELi dokumentide otsingut kiirendava töövahendi
DocFinder paigaldamine kõigi koosseisuliste tõlkijate
arvutitesse.
Tõlkeosakonna kõige kaugeleulatuvama mõjuga meede oli
taas koolituskava, mille eesmärk on lihvida emakeeleoskust
(nt ajakirjandusliku stiili ja veebitekstide kirjutamise töötoad,
stiiliseminarid jms) ning saada eriteadmisi tõlkekeskuse
klientide tegevusvaldkondades (nt ELi keeltes peetavad
seminarid meditsiini ja kemikaalide valdkonnas). Samal ajal

Organisatsiooni põhistruktuuri
optimeerimine
2011. aastal tehti organisatsioonis mitu struktuurilist ja
menetluslikku muutust, et optimeerida põhitegevust, nimelt
tõlgete töövoogu, klientidelt tagasiside saamist ja suhteid
klientidega:
ÎÎ Nõudluse talitus ja vabakutseliste tõlkijate talitus ühendati
uueks nõudluse talituseks, et optimeerida töövoo üldist
korraldust.
ÎÎ Loodi tõlgete töövoohalduri ametikoht, mis eeldab tugevat
keelelist tausta ja projektide haldamist algusest lõpuni.
ÎÎ Keele- ja tehnoloogiatoe talitus kaasati täielikult töövoogu,
et tagada tellimuste tõhus eel-, vahe- ja järeltöötlemine.
2011. aasta oli 2010. aasta lõpus loodud välissuhete ja
suhtekorralduse talituse esimene täielik tööaasta. Talitus
moodustati üldosakonna klientide koordineerimise talituse ja
suhtekorraldusrühma ühendamisel.
Talituse põhiülesanne on jätkuvalt tihedate kliendisuhete
hoidmine, et teha kindlaks klientide konkreetsed vajadused
ning mõõta nende rahulolu osutatud teenustega.
Siseprotsesside lihtsustamiseks ning kliendisuhtluse
optimeerimiseks keeleküsimuste valdkonnas korraldati
kliendikoordineerijate võrgustik uuringu tulemuste põhjal
ümber. Uue kliendihaldusrühma struktuur ja sellega seotud
personalimuutused jõustuvad 2012. aastal.
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Kliendirahulolu küsitluslehtedel puudusteks hinnatud aspektid
jagunesid järgmiselt:

Klientide tagasiside arvestamine
Uus veebis täidetav kliendirahulolu küsitlusleht
Kliendiportaali18 kasutuselevõtmisega jaanuarist 2011 muudeti
oluliselt tõlkekeskuse töövahendit, millega mõõdetakse klientide
rahulolu keskuse tõlgete ja muu keelealase tööga. Nimelt on
kliendirahulolu küsitlusleht, mis seni lisati Wordi failina klientidele
tagastatavatele dokumentidele, nüüd portaali kliendirahulolu
moodulis veebivormina täidetav, nagu kliendid seda 2009. aasta
veebiuuringus soovisid. Uus vorm võimaldab ka nüansirikkamat
lähenemisviisi kvaliteedi hindamisele, sest varasema kahe
vastusevariandi „rahul”/„ei ole rahul” asemel pakutakse nelja
varianti: „väga rahul”, „rahul”, „üsna rahul” ja „üldse mitte rahul”,
mis vastavad kvaliteedihinnetele „väga hea”, „hea”, „rahuldav” ja
„mitterahuldav”. Kõiki sissetulevaid kliendirahulolu küsitluslehti
menetletakse tõlkekeskuse kliendirahulolu küsitluslehtede
andmebaasi kaudu, mis võimaldab jälgida iga vormi ning
sellega seoses võetud meetmeid.
Kliendirahulolu küsitluslehtede statistika ning igakuiste
analüüsikoosolekute kasutegur
Enamik kliente võttis uue veebipõhise kliendirahulolu küsitluslehe
hästi vastu. Kliendirahulolu vormi üldine täitmismäär, mis on
klientidele saadetavate dokumentide koguarvu arvestades
küll endiselt madal, tõusis varasemate aastatega võrreldes –
aasta jooksul saadi tagasi 1415 täidetud kliendirahulolu vormi
(3,91%). Võrdluseks – 2009. aastal täideti 980 vormi (2,96%)
ja 2010. aastal 1051 vormi (2,87%). Kliendirahulolu vormid
jagunesid nelja vastustevariandi lõikes järgmiselt: väga rahul –
254 (17,95%); rahul – 702 (49,61%); üsna rahul – 359 (25,27%);
üldse mitte rahul – 100 (7,13%). Rahulolu (väga rahul, rahul ja
üsna rahul) ja tõelise mitterahulolu (üldse mitte rahul) vaheline
suhe oli seega 100:7 (1315 positiivset vormi ehk 3,63% ja 100
negatiivset vormi ehk 0,28%).
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26

39
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Nõrgad küljed

Tabel näitab selgelt, et peamised arenguvaldkonnad on:
ebatäpsus, väärtõlge ja terminoloogia, mis on loomulik,
arvestades paljude tõlkimiseks saadetavate dokumentide väga
tehnilist laadi.
Igakuistel kliendirahulolu küsitluslehtede analüüsikoosolekutel
käsitletakse korrapäraselt kvaliteedi parandamise meetmeid.
Nendel koosolekutel arutatakse eelmisel kuul klientidelt saadud
tagasisidet, samuti asjaomase tõlkija järeldusi pärast kliendi
märkuste analüüsimust või dokumendi toimetamist. Võeti
31 konkreetset meedet, seati nende rakendamise tähtajad
ja määrati rakendamise eest vastutavad isikud. Meetmete
rakendamise määr oli 90,33%. Saadud kliendirahulolu
küsitluslehtede ja nende põhjal võetud meetmete kohta esitati
tõlkekeskuse direktorile kord kvartalis aruanne.
Pärast intensiivset konsulteerimist kõigi tagasiside töövoos
osalejatega viidi ametlik kvaliteediprotsess C12 „Kliendirahulolu
mõõtmine ja arvestamine” vastavusse tõlkekeskuse sisemistest
ümberkorraldustest tulenevate muutuste, uue kliendiportaali
ja veebipõhise kliendirahulolu küsitluslehe ning 2009. aasta
oktoobris ja 2011. aasta veebruaris tehtud kahe siseauditi
soovitustega.
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Töövoo optimeerimine ja innovatsioon
Uue tõlgete töövoo haldamise süsteemi
väljatöötamine
Keskus jätkas tööd e-CdT
programmiga
(endine
organisatsiooniportaali
projekt),
mis
hõlmab
tõlkekeskuse teatavaid IT-arendusprojekte. Esimene moodul –
uus kliendiportaal, kliendi vajadustele suunatud turvaline
tarkvaraliides – võeti kasutusele jaanuaris 201119.
Teine oluline e-CdT programmi osa on praegu tõlgete töövoo
ja tõlkijate töökeskkonna haldamiseks kasutatavate ITsüsteemide väljavahetamine. See on muutunud vajalikuks, sest
olemasolevad süsteemid on nii tehnilisest kui ka funktsionaalsest
aspektist jõudnud oma kasutustsükli lõppu. Eeldatakse, et
projekti tulemusena tõhustub töövoog tänu automatiseerimisele
ja lihtsustamisele, paraneb üldine teenuse kvaliteet tänu
sidusrühmade paremale suhtlusele ja keeleressursside
jagamisele ning muutub paindlikumaks klientide uute vajaduste
rahuldamine.

Tõlkekeskus osales aktiivselt institutsioonidevahelise
keeletehnoloogia seire töörühma töös. Keskus esitas
korrektuurivahendeid käsitleva ettekande ning koordineeris
tellimussõnaraamatute vahetust ELi institutsioonide vahel.
Tõlkekeskuse ja komisjoni masintõlke töörühma aruteludes
tehti ettepanek, et tõlkekeskusest võiks selles projektis
saada ELi asutuste ühtne kontaktpunkt. See tähendab, et
masintõlketeenuse kasutamise taotlusi, eriti aga iga agentuuri
tõlkemootori väljatöötamist koordineeriks tõlkekeskus.
Tõlkekeskus
osales
institutsioonidevahelises
vahetusprogrammis
Euroopa
Parlamendi
Euramise
töörühmaga. Saadud kogemus osutus kasulikuks tõlkekeskuse
oma projektis, mille eesmärk on tõlketellimuste eeltöötlemisel
süstemaatilisemalt kasutada tõlkemälutarkvara.

2011. aasta algul otsustas tõlkekeskuse juhtkond mitte alustada
asutusesisest arendustööd, vaid osta toode turult. Et valmistada
ette 2012. aasta alguses toimuvat pakkumismenetlust, tellis
tõlkekeskus tõlgete töövoo haldamise süsteemide turu-uuringu.
Uuring kinnitas, et turul on mitu konkurenti, kes pakuvad
toimivaid, väljaarendatud ja mugandatavaid töövoo haldamise
vahendeid, mis võiksid tõlkekeskusele sobida. Samal ajal
alustas tõlkekeskus uue süsteemi tehniliste ja funktsionaalsete
näitajate määratlemist, mis on üks pakkumismenetluse üks
põhielemente.

Tehnoloogiaseire innovatsioonivahendina

Programme

Client Portal
19
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IV.

TÕLKEKESKUSE TEINE ÜLESANNE

Institutsioonidevaheline tegevus
ICTI koosolekud ja töörühmad

Euroopa interaktiivne terminibaas (IATE)

Tõlkekeskus on mitu aastat aktiivselt osalenud
institutsioonidevahelises
koostöös.
Keskus
kuulub
institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komiteesse
(ICTI) ja selle töörühmadesse, tõlkeala täitevkomiteesse
(ECT) ning operatiivtasandil tõlke koordineerimiskomiteesse
(CCT). Nende komiteede eesmärk on ennetada ja võimaldada
muutusi, edendada koostööd, arendada sünergiat, õppida
kogemustest, jagada tooteid ja kulusid ning edendada teabe
ja parimate tavade vahetust tõlke valdkonnas.

ICTI partnerid on usaldanud
tõlkekeskusele enam kui 9 miljonit
terminit sisaldava Euroopa Liidu
institutsioonidevahelise terminibaasi
IATE haldamise. Nagu ka eelmistel
aastatel, vastutas tõlkekeskus
projektipartnerite nimel sise- ja
välisveebi lehtede haldamise ja tehnilise toe eest ning juhtis
institutsioonidevahelist IATE töörühma.

ate

Lisaks aktiivsele osalemisele mitmes töörühmas ja algatuses
oli tõlkekeskus seotud eelkõige järgmiste tegevustega:
ÎÎ Tõlkijate ühise koolitustee määratlemine ühiste
töölevõtujärgsete nõuete kehtestamise ning soovitatavate
elukestva õppe valdkondade kaudu. Seoses sellega
tutvustas tõlkekeskus taas toimetamisseminari kui
institutsioonidevahelist võimalikku koolitusmoodulit.

1 143 280

660 876

ÎÎ Tõlkijate, tõlkeassistentide ja horisontaalsete talituste
töötajate vahetus institutsioonide vahel. Tõlkekeskus
vahetas mitu töötajat muude institutsioonidega.

10 934

ÎÎ Institutsioonidevahelise tegevuse ja töötulemuste
põhinäitajate kindlaksmääramine, et võrrelda eri
organisatsioonide tõlketegevust. Tõlkekeskus jagas
dokumentide muudatuste rahalise ja ajalise kulu analüüsi
muude institutsioonidega.
Need ja muud ICTI töövaldkonnad, milles tõlkekeskus
osales, aitasid keskusel olla kursis institutsioonidevaheliste
arengusuundadega ning valmistuda tulevasteks muutusteks,
riskideks ja võimalusteks. Peale selle aitas ICTIs osalemine
ratsionaliseerida algatusi ja vähendada kulusid.

31 607

108 361

171 594

186 197

IATE tulemustabel 2011

Tehnilise arendustööga tegeleb tõlkekeskuse IATE abi- ja
arendusmeeskond, kuhu kuuluvad neli väliseksperti ja mida
rahastavad ICTI liikmed. 2011. aastal selle meeskonna poolt
välja arendatud uute võimaluste hulka kuulub ka mehhanism,
mis lihtsustab institutsioonidevahelist ajakohastamist ja
valideerimist, ning tekstitöötlusprogrammi Word makro, mis
aitab terminoloogiatööd paremini tõlkekeskkonda sobitada.
Töörühm koostas ka projektiettepaneku institutsioonidevahelise
terminiportaali loomiseks.
IATE ja tõlkimine
Tõlkijad kasutasid IATEt jätkuvalt palju. Näiteks sai
institutsioonidevaheline IATE töörühm ÜRO New Yorgis asuvalt
peakorterilt taotluse juurdepääsuks IATE siseversioonile. ÜRO
peakorter tundis ÜRO terminikorralduse läbivaatamist silmas
pidades huvi, kuidas IATEs on teatud probleemid lahendatud.
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Teine taotlus, mis võidakse rahuldada, saadi TERTELi projektilt,
mis soovib lisada IATE oma metaotsinguvahendile. TERTELi
eesmärk on arendada välja metaotsingu veebileht kolme keele
jaoks – prantsuse, hispaania ja portugali keel.
Institutsioonidevahelisele IATE töörühmale tehti ka kolm
koostööettepanekut ettevõtete ja ülikoolide poolt, kes soovisid,
et IATE oleks nende partner järgmistes ELi rahastatud teadus- ja
arendusprojektides:
ÎÎ LISE (Legal Language Interoperability Services) projekti
raames sooviti, et IATE ühineks projekti kasutajarühmaga;
samuti sooviti kasutada IATE terminoloogiat, et näidata
LISE raamistikus arendatavate andmete konsolideerimise
vahendite kasulikkust.
ÎÎ Sensunique projekti raames taotleti metaotsingut IATEs.
Kõnealune projekt, mida rahastab Prantsuse Agence
nationale de la recherche, pakub lingvistidele vahendit, mille
abil toetatakse kontrollitud sõnavara sisaldavate sõnastike
loomist konkreetsetes valdkondades. Projektil on IATE
juurdepääs veebiteenuse kaudu, mis kontrollib selle ITvahendi tehtava taotluse õigsust.
ÎÎ MONNET (Multilingual Ontologies for Networked Knowledge)
projekt. Selle ELi rahastatud projekti raames arendati
välja vahend, mis tõlgib automaatselt mõisteid, kasutades
avalikult kättesaadavaid masintõlke rakendusi (nt Google
Translate). Projektijuht sooviks kasutada IATE-t, kuna see
on usaldusväärsem tõlkeallikas.
Üks tõlkekeskuse kui IATE haldaja ülesandeid on jälgida
autoriõiguste võimalikku rikkumist IATE partnerite poolt ja sellest
teatada. Üks juhtum avastati ja institutsioonidevahelisel tasemel
võeti meetmed vastavalt kehtivale menetlusele.

4%

IAMLADP 2011
Nagu ka viimastel aastatel, osales
tõlkekeskus aktiivselt IAMLADP
(International Annual Meeting on
Language
Arrangements,
Documentation and Publications) eri töörühmades, sealhulgas
ühiskoolituste rakkerühmas ja ülikooli kontaktrühmas.

IAM

LADP

Tõlkekeskus osales IAMLADPi aastakoosolekul, mis peeti juulis
2011 ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) juures
Roomas. Koosolekul keskenduti mitmele olulisele teemale,
nagu raskused keeletöötajate leidmisel ja ametikohal hoidmisel
ning kvalifitseeritud personali puudus teatud keelte osas. Pikalt
räägiti ka töökohtade planeerimisest, mis ei ole üllatav, kui võtta
arvesse fakti, et 43% ÜRO tõlkijatest läheb viie aasta jooksul
pensionile.

JIAMCATT 2011
Aprillis osales tõlkekeskus
JIAMCATTi koosolekul Torinos.
Sellel üritusel oli võimalik
suhelda eri institutsioonide ja
organisatsioonidega
(nt
Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) ja Rahvusvaheline
Tööorganisatsioon (ILO)) ning tarkvaraettevõtetega, et jagada
mõtteid ja lahendusi ning arutada dokumendiviidete ja -otsinguga
seotud vajadusi. Osalejate palvel selgitas tõlkekeskus PreIATE
makro toimimist (IATE eraldiseisev virtuaalne osa, kus hoitakse
esialgseid kirjeid või toorandmeid, mida tuleb kontrollida,
täiendada ja seejärel IATEsse üle kanda).

en - inglise

1% 1%
1%
4% 1%

fr - prantsuse
de - saksa

16%

it - itaalia

6%

nl - hollandi

6%

16%

es - hispaania
da - taani

7%

pt - portugali
7%

12%
8%

8%

el - kreeka
fi - soome
sv - rootsi
la - ladina
pl - poola
lt - leedu
hu - ungari

IATEs sisalduvad terminid keelte kaupa 2011. aasta lõpus
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Muud väliskontaktid
Seminar „Parimad tavad tõlgete
toimetamisel”
Seminar „Parimad
tavad
tõlgete
toimetamisel”
toetab
teadmiste
vahetamist,
algatab arutelusid
ja ühtlustab häid
tavasid tõlgete toimetamise valdkonnas. Seminar sai alguse
2009. aastal ning nüüdseks on kolmest tõlkekeskuse tõlkijast
koosnev meeskond korraldanud seda ühepäevast seminari
eri riikides 13 korral IAMLAPD liikmesorganisatsioonidele,
tõlkeüliõpilastele ja uutele kolleegidele. Sel aastal korraldati
seminar Tallinna Ülikoolis ja sisekoolitusena uutele
kolleegidele. Algatuse raames võttis tõlkekeskus vastu
toimetamise valdkonnas tunnustatud spetsialisti, Quebeci
Ülikooli õppejõudu Louise Brunette'i, et vahetada sellel teemal
arvamusi.
IAMLADPi koosolekul Roomas mainiti seminariga „Parimad
tavad tõlgete toimetamisel” seotud koolituskursust kui
positiivset näidet teadmiste jagamisest rahvusvaheliste
organisatsioonide vahel. Tõlkekeskus tegi ettepaneku
arendada välja uus korrektuurivahendite ühiskoolitus, mida
pakutakse IAMLADPi liikmetele alates 2012. aastast.

Torino Ülikooli professor Luisa Giacoma

Praktikandid tõlkekeskuses
2011. aastal võttis tõlkekeskus tööle neli praktikanti, kes
olid üliõpilased või kraadiõppe läbinud noored spetsialistid.
Nad läbisid praktika tõlkimise, terminoloogia ja arvutipõhise
tõlkehalduse vallas.
Tõlkekeskust külastasid ka praktikandid teistest ELi
institutsioonidest, nende seas kuus rühma Euroopa
Parlamendist (üle 150 praktikandi).

Kontaktid liikmesriikide ülikoolidega
Tõlkekeskus tutvustas oma tegevust Pisa, Bergeni, Valladolidi
ja Leicesteri ülikoolis.
Bergenis tehtud ettekande põhjal avaldati tõlkekeskusest
artikkel esimeses SYNAPSi veebiväljaandes (SYNAPS on
erialane ajakiri, mida annab välja Bergeni NHH Business
School).
Kontakt Pisa Ülikooliga jõudis keelevaldkonna koostöö
kokkuleppeni. Pisa Ülikooli professori ja tõlkekeskuse itaalia
keele tõlkerühma vahel seati sisse veebikonsultatsiooni
võimalus: tõlkekeskusel on nüüd võimalik küsida sellelt
eksperdilt nõu konkreetsetes keeleküsimustes.
Tõlkekeskus võttis vastu Palermo Ülikooli esindajad ja
korraldas oma ruumides institutsioonidevahelise seminari
kakskeelse sõnaraamatu kohta, mille koostaja on Torino
Ülikooli professor Luisa Giacoma.
Praktikantide valikumenetlus (vt järgmine lõik) aitas luua
kontakte paljude Euroopa ülikoolidega.

Praktikandid teistest ELi institutsioonidest

Muud väliskontaktid
Korea välis- ja kaubandusministeeriumi valitsusdelegatsioon
külastas tõlkekeskust, et õppida meie tõlkekorraldusest.
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V. VÄLISSUHTLUS
Tõlkekeskus – praktiline juhend
klientidele
Aasta lõpus avaldas tõlkekeskus klientidele suunatud praktilise
juhendi, et hõlbustada nende igapäevast asjaajamist. Brošüür
pealkirjaga „Tõlkekeskus – praktiline juhend klientidele”
sisaldab teavet tõlkekeskuse organisatsiooni struktuuri,
teenuste ja hindade kohta ning annab praktilisi juhiseid (tõlke)
taotluste esitamiseks. Brošüür on kättesaadav kliendiportaalis
PDF-vormingus.
ÎÎ https://clientportal.cdt.europa.eu

„The language hub” – tõlkekeskuse
klientide uudiskiri
Tõlkekeskus esitles klientide
uudiskirja esimest numbrit
haldusnõukogule
selle
oktoobrikuisel
koosolekul.
No1
The language hub
Selle väljaande eesmärk on
viia tõlkekeskus klientidele
lähemale, anda neile ülevaade
keskuse
tegevusest
ja
tutvustada
käimasolevaid
sündmusi ja projekte. Uudiskiri
ilmub igal aastal oktoobris
kliendiportaalis ning käesolevat
kliendiaruannet levitatakse haldusnõukogu märtsikuisel
koosolekul ja see avaldatakse tõlkekeskuse avalikul
veebilehel.
CdT - Translation Centre for the Bodies of the European Union

The Translation Centre’s client newsletter

Editorial

It is with great pleasure that we invite you to discover the Translation
Centre’s first Client Newsletter. The launch of a new publication is obviously
an exciting endeavour. There are so many things to say about the Centre
and about what we do for and with our 56 clients…

For this very first issue, we decided to focus on some of the teams whose
raison d’être is to work closely with the client organisations who benefit
from our language services, in order to understand and meet their needs.
These teams are in three of the Centre’s five departments: the Demand
Management Section, in the Translation Support Department, manages
the workflow from the receipt of the client’s request to the delivery of the
final product. The Client Coordination Group, which is part of the External
Relations and Communication Section in the General Affairs Department, is
in charge of the analysis of client feedback and communication activities at
the Centre and with its stakeholders. To facilitate the work of the translators,
a team of Client Coordinators in the Translation Department centralises
language queries that frequently arise during the translation process, and
clarifies them in liaison with the client.

Tõlkekeskuse avaliku veebilehe
arvukas lugejaskond
Tõlkekeskuse uuel veebilehel, mis käivitati novembris 2010,
registreeriti 2011. aastal 97 000 külastust. See on üks
vähestest ELi lehtedest, mille sisu on tõlgitud 23 ametlikku
keelde. Statistika kohaselt külastatakse lehte regulaarselt
kõikides keeltes, mis näitab, et külastajad hindavad seda.

In this newsletter, we would also like to take the opportunity to describe
what happens to your request when it arrives at the Centre, and how we
treat your feedback submitted via the Client Satisfaction Form. We are
pleased to showcase a project recently completed for one of our clients
(ECHA) in the field of chemical terminology, and to present the status of
the Client Portal, now that 10 months have gone by since its launch. Our
objective is thus to bring the Centre closer to you and to give you an insight
into our day-to-day business.
We sincerely hope you will enjoy discovering the people who, with their
experience and commitment, help you carry out your mission in our
multilingual Europe. Working in 23 official languages (and many non-EU
languages), with sometimes very tight deadlines, in numerous specialised
domains, is a real challenge. We are happy to take up this challenge and
proud to serve your organisation. May our cooperation be long-lasting and
fruitful!
Thierry Fontenelle & Stephanie Busse
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“

Our clients are
our raison d’être.
It is therefore
only normal that
we do our best
to accommodate
them.
Gailė Dagilienė

Bâtiment Nouvel Hémicycle  1 rue du Fort Thüngen  L-1499 Luxembourg  Tel.: +352 42 17 11 1  Fax: +352 42 17 11 220  cdt@cdt.europa.eu

ÎÎ https://clientportal.cdt.europa.eu

ÎÎ http://www.cdt.europa.eu

Tõlkekeskus on nüüd ka Facebookis
Tõlkekeskus laiendas oma välissuhtlusvõimalusi ning ühines
sotsiaalmeediavõrgustikuga, avades oktoobris oma Facebooki
lehe. Sellega loodetakse suurendada Euroopa Liidu kodanike
teadlikkust tõlkekeskuse tööst ja leida uusi huvilisi.
ÎÎ www.facebook.com/translationcentre

Välissuhtluse raamistiku
kavandamine
Välissuhtluse süsteemse lähenemisviisi väljatöötamiseks
koostas tõlkekeskus „Välissuhtluse raamistiku”, mis võetakse
vastu 2012. aasta jaanuari alguses.
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Tõlkekeskuse organisatsiooni struktuur

Haldusnõukogu
Rytis Martikonis
esimees

Strateegilise planeerimise ja kontrolli
üksus

Tõlkeosakond

Tõlketoe
osakond

asejuhataja

asejuhataja

Germaani
keelte tõlkerühm

Romaani
ja Vahemere piirkonna keelte
tõlkerühm

Institutsioonidevaheline
IATE töörühm

Nõudluse
talitus

Direktor
Gailė Dagilienė

Haldusosakond

Eelarve- ja finantstalitus

Peaarvepidaja

Õigustalitus
Slaavi keelte ja kreeka
keele tõlkerühm

Keele- ja
tehnoloogiatoe talitus
Personalitalitus

Soome-ugri ja balti keelte
tõlkerühm

Rajatiseja turvatalitus

Direktori assistent / haldusnõukogu sekretariaat
Direktsiooni sekretariaat

Infotehnoloogia osakond

Arendustalitus

IT-abi talitus

IT-taristu talitus

Üldosakond

Projektihaldustalitus

Välissuhete
ja suhtekorralduse
talitus
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204
197
203

42
285

10
151
66

21

400
487

4080

2905

1165
42
948

176
1560
43
886

3247
3456

6110

9461

8185

7068

6224

6130

6427

7103

15055

14356

15399

15765

30927

28870

36448

36811

Maht kliendi kohta

89

1163
341
288
30

126
927

819
863
1547
253
337
470
42

86
127
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Kogumaht

Ühenduse kaubamärgid ja
tööstusdisainilahendused
60,87% (433 885 lehekülge)

Dokumendid
39,13% (278 928 lehekülge)
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Eelarveprojekt 2011

Esialgne eelarve 2011

Paranduseelarve 2011

Arved

697047

715916

433885

452126

520415

484350
263162

263790

315624

286367

770717

836039

Maht vs. prognoos

Dokumendid
Kaubamärgid
Kokku

Inim- ja finantsressursid 2011 (prognoos(*)vs. tegelik)
Tegevus

Inimressursid (**)(***)

Näitaja
tüüp

Finantsressursid (***)
Lepingulised

106,3

15,0

17 785 431

3 002 111

14 497 700

35 285 242

75,1%

63,7%

141,5

30,0

96,5

15

15 767 033

2 577 509

13 704 572

32 049 114

75,8%

Tugitegevused Prognoos

28,3%

69,4

17,0

47,4

5,0

5 604 951

1 355 708

0

6 960 659

14,8%

26,1%

57,9

17,1

40,8

0

4 752 590

1 047 152

0

5 799 743

13,7%

1,9%

4,7

2,0

2,7

0,0

645 189

90 836

705 000

1 441 025

3,1%

2,3%

5,1

2,3

2,8

0

712 375

103 028

693 336

1 508 740

3,6%

7,6%

18,6

13,0

5,6

0,0

2 906 529

363 345

0

3 269 874

7,0%

7,9%

17,6

11,7

6,0

0

2 508 157

424 706

0

2 932 863

6,9%

245,0

63,0

162,0

20

26 942 100

4 812 000

15 202 700

46 956 800

100%

222

61

146

15

23 740 155

4 152 396

14 397 908

42 290 460

100%

Teavitamistegevus Prognoos
Tegelik
Juhtimine ja Prognoos
kontroll Tegelik
Kokku Prognoos
Tegelik

(*) Vt 2011. aasta tööprogramm.
(**) Väljendatud täistööajale taandatud töötajate arvuna.
(***) Ümardatud näitajad.

Jaotis 3

Tegelik

Eelarve (%)

Ajutised

31,0

Kogueelarve

Ametnikud

152,3

Jaotis 2

Kokku

62,2%

Jaotis 1

Kokku (%)
Põhitegevus: Prognoos
tõlkimine Tegelik
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2011. aasta põhinäitajad kliendi kohta
ACER
ARTEMIS JU

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
Ühisettevõte ARTEMIS

BEREC

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet

CCE-EMPLOI
RK
Cedefop
CEPOL
CFCA
CJEU
Nõukogu
CPVO
CSJU
EACEA
EACI
EAHC
EASA
EASO
EBA
ECA
EKP
ECDC
ECHA
EDA
EDPS
EEA
EFSA
EIP
EIGE
EIOPA
EIT
EMA
EMCDDA
EMSA
ENIAC JU
ENISA
ERA
ERCEA
ESMA
ETF
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
EUSC
F4E
FCH JU
FRA
Frontex
GSA
IMI JU
OHIM
OHIM TM
Ombudsman
REA
SJU
TEN-T EA

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat
Euroopa Liidu Regioonide Komitee
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Euroopa Politseikolledž
Euroopa Kalanduskontrolli Amet
Euroopa Liidu Kohus
Euroopa Liidu Nõukogu
Ühenduse Sordiamet
Ühisettevõte Clean Sky
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus
Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus
Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet
Euroopa Lennundusohutusamet
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Euroopa Pangandusjärelevalve
Euroopa Kontrollikoda
Euroopa Keskpank
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Euroopa Kemikaaliamet
Euroopa Kaitseagentuur
Euroopa andmekaitseinspektor
Euroopa Keskkonnaagentuur
Euroopa Toiduohutusamet
Euroopa Investeerimispank
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Euroopa Ravimiamet
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Ühisettevõte ENIAC
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet
Euroopa Raudteeagentuur
Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Euroopa Koolitusfond
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus
Euroopa Politseiamet
Euroopa Liidu Satelliidikeskus
Ühisettevõte Fusion for Energy
Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)
Euroopa GNSSi Agentuur
Ühisettevõte IMI

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) – dokumendid
Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) – kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused
Euroopa Ombudsman
Teadusuuringute Rakendusamet
Ühisettevõte SESAR
Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet
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Lehekülgede koguarv

Tõlgitud

0
86

Prognoos

0
p.m.

Tähtaegadest

Soovitud tähtajad

kinnipidamine

(leheküljed)

Taotletud

0
43

Täidetud

0
43

Tavaline

0
86

Plaaniline

0
0

Kliendirahulolu küsitluslehed

Kiirtööd

Tagastatud

0
0

Tagastusmäär

0
0

127

0

24

24

127

0

0

0

28 870
0
819
863
1547
253
337
470
42
7103
126
927
15399
1163
341
288
30
6427
36 811
89
14 356
3247
3456
176
1560
43
886
30 927
6130
1165
42
948
8185
400
487
2905
6224
9461
21
7068
10
151
66
15 055
4080
42
285
36 955
433 885
6110
204
197
203

13 978
0
1240
1183
1613
p.m.
3736
1290
p.m.
8882
400
1398
31673
p.m.
–
640
644
7008
45 997
54
14 600
4301
7097
p.m.
4774
–
945
39 129
7005
2198
–
1075
4839
488
–
2590
7813
6989
54
15089
p.m.
538
p.m.
14 500
3500
220
p.m.
52 210
520 415
4839
297
376
423

3133
0
181
85
137
13
41
180
21
718
28
51
388
10
36
59
3
352
4038
5
845
240
632
48
106
22
26
9569
269
65
21
141
300
131
85
241
1349
1777
21
559
3
24
44
897
93
21
42
6520
433 885
759
68
153
110

3085
0
178
85
136
13
40
180
21
714
28
47
387
10
36
59
3
349
3990
5
842
238
621
48
105
22
26
9450
269
65
21
141
287
131
85
241
1307
1774
20
557
3
24
43
890
89
21
42
6339
433 885
757
68
153
109

8863
0
603
853
1146
213
134
253
42
4653
105
429
1261
0
322
245
26
6427
27 573
48
785
2554
1433
160
1492
1
878
2756
1519
1036
0
792
5033
328
382
787
4612
7175
21
5063
0
105
44
13 198
3909
0
282
17 481
433 885
664
197
132
197

18 314
0
0
0
0
22
145
0
0
1224
0
0
14 117
0
0
0
0
0
6930
0
13 204
0
0
0
0
42
0
24 407
0
0
0
0
2855
8
0
0
1247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4557
0
5378
0
0
0

1693
0
216
10
401
18
58
217
0
1226
21
498
21
1163
19
43
4
0
2308
41
367
693
2023
16
68
0
8
3764
4611
129
42
156
297
64
105
2118
365
2286
0
2005
10
46
22
1857
171
42
3
14 917
0
68
7
65
6

52
0
21
2
0
1
2
0
0
4
0
0
36
0
0
1
2
59
15
1
46
2
41
0
9
0
0
967
4
0
0
0
21
23
0
0
19
25
0
0
0
0
1
21
0
0
0
33
0
1
0
0
0

0% ACER
0% ARTEMIS JU
0% BEREC
1,65%
0
11,60%
2,35%
0%
7,69%
4,88%
0%
0%
0,56%
0%
0%
9,28%
0%
0%
1,69%
50%
15,69%
0,37%
20%
5,44%
0,83%
6,49%
0%
8,49%
0%
0%
10,04%
1,49%
0%
0%
0%
7%
17,56%
0%
0%
1,41%
1,41%
0%
0%
0%
0%
2,27%
2,34%
0%
0%
0%
0,50%
0,13%
0%
0%
0%
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