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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Αναφορών έλαβε γνώση των εκτιμήσεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
σχετικά με τις οικονομικές του ανάγκες για το οικονομικό έτος 2008, που υπεβλήθησαν με 
επιστολή στις 4/4/2007 στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει του άρθρου 31 
του δημοσιονομικού κανονισμού.

Ως γνωστόν, οι δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή καλύπτουν διάφορους τομείς. Πέραν του 
βασικού τομέα της εξέτασης των καταγγελιών και της διεξαγωγής ερευνών, διευρύνθηκαν με 
την πάροδο του χρόνου συμπληρωματικές λειτουργίες, όπως εκείνες που αφορούν τη 
συνεργασία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου διαμεσολαβητών, βοηθητικές όπως εκείνη 
που αφορά την επικοινωνία και που πρόσφατα διαρθρώθηκε σε μια τριπλή στρατηγική 
"δημοσίων σχέσεων", αναδιάρθρωσης της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και επικοινωνίας με 
στόχο κατηγορίες και ομάδες χρηστών.  Υφίστανται στη συνέχεια οι διοικητικές 
δραστηριότητες και δραστηριότητες διαχείρισης, οριζόντιες και προς επίρρωση εκείνων που 
προορίζονται στο κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Διαμεσολαβητής.

Η σύνοψη του έτους 2006 αποκαλύπτει ότι οι δαπάνες για το προσωπικό και το κόστος της 
δραστηριότητας που συνδέεται στενά με την εντολή του Διαμεσολαβητή δεν υπερβαίνουν το 
48%, ενώ εκείνες για την επικοινωνία και τις οριζόντιες υπηρεσίες κυμαίνονται αντιστοίχως 
στο 21% και το 24% του συνόλου.

Όσον αφορά στη συνέχεια το φόρτο εργασίας που απορρέει από τις καταγγελίες, τα στοιχεία 
για το πρώτο τετράμηνο του 2007 φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα του επιπέδου 
των καταγγελιών που κατεγράφη κατά τα δύο προηγούμενα έτη.  Υπό αυτές τις 
προϋποθέσεις, οι προβλέψεις δαπανών για τον προϋπολογισμό του Διαμεσολαβητή το 2008, 
θα έπρεπε να παραμείνουν περιορισμένες.

Η συνολική ζητούμενη πίστωση που ανέρχεται σε 8.252.800 ευρώ με μια αύξηση κατά 
382.200 ευρώ που ισούται με το 4,69% της αύξησης σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 
2007. Για το ίδιο χρονικό διάστημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει δαπάνη ύψους 
1.491.400.000 ευρώ που αποτελεί το 6,7% επιπλέον σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στο 
πλαίσιο αυτό προκύπτει σαφώς ότι οι δαπάνες προσωπικού που αποτελούν μια σταθερή θέση, 
καλύπτουν το 75,4% του συνολικού προϋπολογισμού.  Αν και η σταθεροποίηση του φόρτου 
εργασίας σταμάτησε την επέκταση του οργανογράμματος που από 31 θέσεις το 2003 
διπλασιάστηκε σχεδόν το 2006, σταθεροποιούμενο στις 57 σημερινές θέσεις, οι μεγαλύτερες 
δαπάνες που ισοδυναμούν με αύξηση κατά 4,65% καταγράφονται για την αναβάθμιση των 12 
υφισταμένων θέσεων (11 AST και ένας AD) μπροστά σε μια αύξηση κατά 3% των δαπανών 
που προβλέπονται για τον ίδιο λόγο στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η νέα πολιτική μετάφρασης μέσω της συνεργασίας με το Κέντρο μετάφρασης των 
οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μικρότερος όγκος των κυρίων εγγράφων εργασίας, η 
επιλογή των εγγράφων προς μετάφραση και η συνοπτική εισαγωγή μέρους αυτών στο 
διαδίκτυο δεν φαίνεται να έχει δώσει ακόμη όλους τους καρπούς της, ιδίως από πλευράς 
εξοικονόμησης στο κόστος.  Μια περαιτέρω πηγή εξόδων για το 2008 φαίνεται να οφείλεται 
στην άνοδο της τιμής της μονάδας (από 42,5 σε 59,6 ευρώ) των σελίδων που μεταφράζονται 
για το Διαμεσολαβητή από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου.  Τούτο θα είχε ως συνέπεια 
αύξηση κατά 13% σε σχέση με το 2007 των δαπανών της θέσης αυτής. Η συντάκτρια 
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γνωμοδότησης όχι μόνον δεν υποβαθμίζει τη σημασία των υπηρεσιών διερμηνείας και 
μετάφρασης ως φορέα των πολλαπλών μορφών διαλόγου με τον πολίτη, αλλά αντίθετα 
υποστηρίζει την ενίσχυσή τους προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι πρόσβασης των 
μεμονωμένων βουλευτών στα έγγραφα με σκοπό μια βελτίωση όλων των διαδικασιών και 
εξάλλου καλεί τον Διαμεσολαβητή να διαφοροποιήσει τους διαύλους μετάφρασης 
επιλέγοντας τους πλέον οικονομικούς, δηλαδή το Κέντρο μετάφρασης και ελεύθερους 
επαγγελματίες μεταφραστές, καθιστώντας τους σε συμβασιακό επίπεδο ακόμη πιο 
αποδοτικούς από πλευράς ταχύτητας και ποιότητας του προϊόντος.

Τον παρακινεί τέλος να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που παρέχει η νέα συμφωνία 
συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων που υπεγράφη στις 15 Μαρτίου 2006 και 
ισχύει από τον Απρίλιο του 2006.  Για τον σκοπό αυτό τον καλεί να παράσχει έναν 
απολογισμό και μια επικαιροποιημένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του, ιδίως στους 
βασικούς τομείς της μετάφρασης και της τεχνολογίας της πληροφορικής (άρθρα 7 και 12), 
στο πλαίσιο των οποίων θα μπορούσαν να υλοποιηθούν οι περισσότερες συνέργιες σε σχέση 
με τον παραλληλισμό μεταξύ της κύριας δραστηριότητας του Διαμεσολαβητή και της 
ευρύτερης δραστηριότητας της Επιτροπής Αναφορών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, ως αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της επί της πρώτης ανάγνωσης του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. θεωρεί ότι η αύξηση της τάξης του 4,69% του προϋπολογισμού μπορεί να εγκριθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους διαβίωσης που 
προβλέπει η Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποτελεί ένα όριο αναφοράς και στο 
μέλλον στην περίπτωση που παραμείνει σταθερό το επίπεδο των καταγγελιών·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του γιατί ο Διαμεσολαβητής κατόρθωσε να προβεί σε 
εξοικονομήσεις, έστω και πιο περιορισμένες σε σχέση με το 2007, επί ορισμένων θέσεων 
του προϋπολογισμού και τον ενθαρρύνει να συνεχίσει την πολιτική ανακατανομής των 
εξοικονομήσεων δαπανών στον προϋπολογισμό του·

3. ζητεί από το Γραφείο του Διαμεσολαβητή να υιοθετήσει για τις δαπάνες αναβάθμισης των 
θέσεων του προσωπικού (12 το 2008, εκ των οποίων 11 AST και ένας AD) μια πολυετή 
θεώρηση και να αιτιολογεί κατά περίπτωση στην ετήσια έκθεση τη χρήση των 
δυνατοτήτων προαγωγής του προσωπικού με την ένδειξη των διαφόρων κριτηρίων που 
εφαρμόζονται για τις προαγωγές·

4. υποστηρίζει την ελαστικότερη προσέγγιση της πολιτικής του Διαμεσολαβητή για τη 
μετάφραση προκειμένου να ανταποκρίνονται περισσότερο τα έγγραφα εργασίας στις 
ανάγκες των χρηστών·

5. καλεί τον Διαμεσολαβητή να καταστήσει ορθολογικό το κόστος της μετάφρασης και να
χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό υπηρεσίες "εκτός" Κοινοβουλίου, δίδοντας έμφαση 
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δια της συμβασιακής οδού στη διαφοροποίηση των χρησιμοποιουμένων διαύλων και 
βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα τα αποτελέσματά τους·

6. υπενθυμίζει στα συμβαλλόμενα μέρη της διοργανικής συμφωνίας της 15ης Μαρτίου 2006 
τη σχολαστική τήρηση των διατάξεων του άρθρου 1, παράγραφος 4 όσον αφορά την 
πληρωμή των υπηρεσιών σε συνεργασία με βάση υπολογισμών τίμιων, διαφανών και 
λογικών·

7. καλεί τον Διαμεσολαβητή να παράσχει έναν απολογισμό της εφαρμογής της νέας 
συμφωνίας συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ισχύει από ενός έτους και 
άνω, υποδεικνύοντας τα οφέλη, τα όρια ή εμπόδια, καθώς και τις ευκαιρίες των οποίων 
πρέπει να γίνει εκμετάλλευση, ιδιαίτερα στους βασικούς τομείς της διερμηνείας, της 
μετάφρασης και της τεχνολογίας της πληροφορικής. 
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