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BEGRUNDELSE

Udvalget for Andragender har taget Den Europæiske Ombudsmands overslag over sit 
finansieringsbehov for regnskabsåret 2008 til efterretning, som blev meddelt med skrivelse af 
4. april 2007 til Europa-Parlamentets formand i medfør af finansforordningens artikel 31.

Som bekendt finder Ombudsmandens aktiviteter sted inden for forskellige områder. Ud over 
de centrale opgaver som klagebehandling og undersøgelser er disse aktiviteter i tidens løb 
blevet udvidet med supplerende opgaver, f.eks. samarbejdet som led i netværket af 
europæiske ombudsmænd og formidlingsopgaver, som for nylig fastlagdes i en trestrenget 
strategi for public relations, omstrukturering af hjemmesiden og formidling henvendt til 
forskellige brugergrupper. Dertil kommer administrative og ledelsesmæssige aktiviteter, som 
er horisontale og sigter mod de borgere, som henvender sig til Ombudsmanden.

Det fremgår af regnskaberne for 2006, at personaleudgifterne og driftsudgifterne, som direkte 
har tilknytning til Ombudsmandens arbejde, ikke overstiger 48 %, mens udgifterne til 
kommunikation og horisontale tjenester andrager hhv. 21 % og 24 % af det samlede beløb. 
For så vidt angår arbejdsbyrden i forbindelse med klagerne, synes tallene fra første kvartal af 
2007 at bekræfte det niveau, som blev konstateret i de to forudgående år. På denne baggrund 
bør Ombudsmandens budget for 2008 opretholdes.

Den samlede bevilling, som der er anmodet om, andrager EUR 8.252.800, dvs. en stigning på 
EUR 382.200 (4,69 %) i forhold til 2007-budgettet. For samme periode budgetterer Europa-
Parlamentet med EUR 1.491.400.000, dvs. 6,7 % mere end det foregående år. Det er i denne 
sammenhæng tydeligt, at personaleudgifterne, som er en temmelig konstant post, udgør 75,4 
% af det samlede budget. Selv om stabiliseringen af arbejdsbyrden har bremset 
personalevæksten, idet antallet af stillinger i 2003 (31) næsten var fordoblet i 2006 (57), er 
den største udgiftspost med en stigning på 4,65 % opnormeringen af 12 eksisterende stillinger 
(11 AST og 1 AD). Heroverfor står en forventet stigning inden for samme budgetpost på 3 % 
i EP's budget.

Den nye politik for oversættelse i form af samarbejde med Oversættelsescenteret for Den 
Europæiske Unions Organer, forenklingen af de vigtigste arbejdsdokumenter, udvælgelsen af 
de dokumenter, der skal oversættes, og en præsentation af en sammenfatning på Internet ser 
endnu ikke ud til at have båret frugt, især ikke i form af sparede omkostninger. En yderligere 
kilde til udgifter i 2007 er åbenbart prisstigningen pr. enhed (EUR 42,5 til 59,6) af de sider, 
som oversættes for Ombudsmanden af Parlamentet. Det vil indebære en stigning på 13 % i 
forhold til 2007 på dette udgiftsområde. Ikke alene undervurderer ordføreren ikke 
vigtigheden af tolke- og oversættelsestjenesten som et redskab til forskellige former for dialog 
med borgerne, men hun fastholder også, at denne tjeneste bør styrkes for at begrænse 
ventetiden for de enkelte medlemmers adgang til dokumenterne med henblik på en forbedring 
af samtlige procedurer. Desuden opfordrer ordføreren Ombudsmanden til at diversificere 
leverandørerne af oversættelser og samtidig vælge de mest fordelagtige tilbud
(Oversættelsescenteret og freelanceoversættelse) og gøre kontrakterne mere fordelagtige, 
hurtige og effektive.

Endelig opfordrer ordføreren til at gøre ubegrænset brug af alle mulighederne i den nye 
samarbejdsaftale mellem de to institutioner, der undertegnedes den 15. marts 2006 og trådte i 
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kraft i april 2006. Ordføreren opfordrer endvidere Ombudsmanden til at forelægge en rapport 
og en aktuel evaluering af sine resultater, navnlig i forbindelse med nøglesektorerne 
oversættelse og it-teknologi (artikel 7 og 12), hvor der kan opnås den største synergi på grund
af sammenfaldet mellem Ombudsmandens vigtigste aktiviteter og de mere omfattende
aktiviteter, der udføres af Udvalget for Andragender.

FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager om førstebehandlingen af Den 
Europæiske Unions almindelige budget for 2008:

1. mener, at forhøjelsen af budgettet med 4,65 % kan godkendes i betragtning af 
virkningerne af inflationen og af den udgiftsforhøjelse, som Kommissionen påtænker, 
forudsat der er tale om et fremtidigt referenceloft, hvis niveauet for antallet af klager 
stabiliseres; 

2. glæder sig over, at Ombudsmanden har kunnet gennemføre besparelser, om end mere 
beskedne i sammenligning med 2007, på nogle budgetposter, og opfordrer til at 
videreføre politikken med omfordeling af besparelserne på budgettet;

3. opfordrer Ombudsmandens kontor til i forbindelse med udgifterne til opnormering af 
stillinger (12 i 2008, heraf 11 AST og 1 AD) at anlægge en flerårig synsvinkel og i de 
enkelte tilfælde at begrunde anvendelsen af forfremmelsesmulighederne i 
årsberetningen med angivelse af de anvendte kriterier for forfremmelser;

4. støtter den mere fleksible fremgangsmåde i Ombudsmandens politik for oversættelse, 
hvis sigte er i højere grad at tilpasse arbejdsdokumenterne til brugernes behov;

5. opfordrer Ombudsmanden til at anvende udgifterne til oversættelse rationelt og i dette 
øjemed gøre brug af Parlamentets "eksterne" tjenester ved gennem kontrakter at benytte 
flere forskellige kanaler og samtidig opnå de bedst mulige resultater;

6. kræver, at parterne i den interinstitutionelle aftale af 15. marts 2006 nøje overholder 
bestemmelserne i dennes artikel 1, stk. 4, om betaling af tjenester i forbindelse med 
samarbejde på grundlag af hensigtsmæssige, gennemsigtige og rimelige skøn;

7. opfordrer Ombudsmanden til at fremlægge en redegørelse for anvendelsen af den nye 
aftale om samarbejde med Europa-Parlamentet, der har været i kraft i over et år, med 
angivelse af fordele, begrænsninger og problemer, og om de muligheder, der kan gøres 
brug af, især inden for nøglesektorer som tolkning, oversættelse og 
informationsteknologi.


