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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Petiční výbor vzal na vědomí odhady evropského veřejného ochránce práv týkající se 
požadavků na příděl finančních prostředků na rozpočtový rok 2008, předložené v dopise, 
který byl zaslán předsedovi Evropského parlamentu dne 4. dubna 2007 v souladu s článkem 
31 finančního nařízení.

Jak je známo, činnosti evropského veřejného ochránce práv se odvíjejí v různých oblastech. 
K hlavnímu úkolu, jímž je zabývat se stížnostmi a provádět šetření, se časem připojily funkce 
doplňkové, jako např. spolupráce v rámci evropské sítě veřejných ochránců práv, podpůrné, 
jako např. funkce komunikační, která byla nedávno rozčleněna na trojí strategii: styky s 
veřejností, rekonstrukce webových stránek a komunikace zaměřená na jednotlivé kategorie a 
skupiny uživatelů. Mimoto ještě existují další správní a řídící činnosti, horizontální i podpůrné 
ve vztahu k těm, jež jsou určeny veřejnosti, která se obrací na evropského veřejného ochránce
práv.

Výsledky rozpočtu na rok 2006 ukazují, že výdaje za zaměstnance a náklady spojené 
s činnostmi týkajícími se výhradně výkonu mandátu evropského veřejného ochránce práv
nepřevyšují 48 %, zatímco výdaje komunikační povahy a horizontální služby činí 21 %, resp. 
24 % celkového rozpočtu.

Pokud jde o objem práce související s podávanými stížnostmi, naznačují údaje za první čtyři 
měsíce roku 2007, že došlo ke stabilizaci úrovně zaznamenané ve dvou předchozích letech. 
Vzhledem k výše uvedenému by předpokládaná výše prostředků pro úřad evropského 
veřejného ochránce práv na rozpočtový rok 2008 měla zůstat na stejné úrovni.

Celkový objem požadovaných finančních prostředků činí 8 252 800 EUR, tj. nárůst o 
382 200 EUR, což představuje zvýšení o 4,69 % oproti rozpočtu na rok 2007. Evropský 
parlament pro totéž období předpokládá výdaje ve výši 1 491 400 000 EUR, což představuje 
zvýšení o 6,7 % oproti rozpočtu na předcházející rok. V této souvislosti je naprosto zřejmé, 
že náklady na zaměstnance, jež jsou pevně stanovenou položkou, činí 75,4 % celkového 
rozpočtu. 
I když stabilizovaný stav objemu práce zbrzdil rozšiřování počtu zaměstnanců úřadu, kde se
oproti původním 31 pracovním místům v roce 2003 počet pracovních míst v roce 2006 téměř 
zdvojnásobil na současných 57, je největší položkou v oblasti výdajů, v níž došlo ke zvýšení 
o 4,65 %, převedení 12 stávajících pracovních míst do vyšší třídy (11  AST a 1 AD), oproti 
3% nárůstu výdajů předpokládanému ve stejné hlavě rozpočtu Evropského parlamentu.

Nová politika v oblasti překladů založená na spolupráci s Překladatelským střediskem pro 
instituce Evropské unie, snížení počtu stránek hlavních pracovních dokumentů, výběr 
dokumentů určených k překladu a zveřejňování části těchto dokumentů v podobě shrnutí na 
webových stránkách asi ještě nepřineslo kýžené plody, zejména z hlediska úspor nákladů. 
Dalším zdrojem zvýšených výdajů v roce 2008 se zdá být zvýšení jednotkové ceny za stránku 
překladu pro úřad evropského veřejného ochránce práv ze strany překladatelských oddělení 
Parlamentu (z 42,5 na 59,6 EUR). To by sebou přineslo oproti roku 2007 13% nárůst výdajů
v příslušné položce. Navrhovatelka nejen nepodceňuje význam tlumočnických a 
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překladatelských služeb jakožto prostředníka umožňujícího existenci mnohostranných podob 
dialogu s občanem, ale naopak podporuje jejich posílení s cílem zkrátit dobu, kterou 
jednotliví poslanci věnují dokumentům s cílem zlepšit veškeré postupy, dále vyzývá 
evropského veřejného ochránce práv, aby diverzifikoval poskytovatele překladatelských 
služeb a zvolil ty, kteří jsou z ekonomického hlediska nejvýhodnější, tedy Překladatelské 
středisko a externí překladatele, a nabídl jim i finančně výhodnější smlouvy za rychlé a 
efektivní pořizování překladů.

Konečně jej vyzývá, aby plně využíval všech možností, které skýtá nová smlouva o 
spolupráci mezi oběma institucemi, jež byla podepsána 15. března 2006 a vstoupila v platnost 
v dubnu 2006. Vybízí jej v tomto ohledu, aby předložil zprávu a aktualizované hodnocení 
dosažených výsledků, zejména v klíčových oblastech, jako jsou překlady a informační 
technologie (články 7 a 12), v nichž je možno dosáhnout největších synergií vzhledem 
k souběžnému charakteru hlavní činnosti evropského veřejného ochránce práv a širší činnosti 
Petičního výboru.

NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení 
začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že navýšení rozpočtu o 4,69 % lze schválit vzhledem k vývoji inflace a 
zvýšení životních nákladů, které předpokládá Komise, pokud by představovalo referenční 
hodnotu i v budoucnu, jestliže se potvrdí údaj, že došlo ke stabilizaci počtu stížností;  

2. je potěšen tím, že se evropskému veřejnému ochránci práv podařilo dosáhnout úspor 
v některých rozpočtových položkách, i když jsou oproti roku 2007 nižší, a podněcuje jej 
k tomu, aby i nadále pokračoval v politice přesunu uspořených prostředků na rozpočtové 
výdaje;  

3. žádá úřad evropského veřejného ochránce práv, aby zvolil, pokud jde o náklady na 
převádění pracovních míst do vyšších tříd (12 v roce 2008, z toho 11 AST a 1 AD),
víceletou perspektivu a aby u jednotlivých případů zdůvodňoval ve výroční zprávě 
využívání možností kariérního postupu s uvedením různých kritérií, jež se ke služebnímu 
postupu váží;

4. podporuje pružnější přístup politiky evropského veřejného ochránce práv v oblasti 
překladů s cílem uzpůsobit vypracované pracovní dokumenty potřebám uživatelů;

5. vyzývá evropského veřejného ochránce práv, aby hospodárně využíval prostředky 
vynakládané na překlady a aby k tomuto účelu využíval služeb mimo Parlament a aby 
kladl při uzavírání smluv důraz na diverzifikaci poskytovatelů těchto služeb a zároveň na 
dosažení co nejlepší kvality překladů;

6. vyzývá strany interinstitucionální dohody ze dne 15. března 2006, aby zcela důsledně
dodržovaly ustanovení čl. 1 odst. 4 této dohody, pokud jde o platby za služby 
poskytované na základě spolupráce a spravedlivých, transparentních a odůvodněných 
odhadů;  
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7. vyzývá evropského veřejného ochránce práv, aby předložil zprávu o uplatňování nové 
dohody o spolupráci s Evropským parlamentem, která platí již déle než jeden rok, a uvedl, 
jaké byly její výhody, omezení nebo problémy s ní spojené, a také jakých příležitostí je 
možné využívat, zejména v klíčových oblastech, jako jsou tlumočení, překlady a 
informační technologie.
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