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LYHYET PERUSTELUT

Vetoomusvaliokunta on pannut merkille ennakkoarvion Euroopan oikeusasiamiehen 
määrärahatarpeista varainhoitovuodeksi 2008, joka toimitettiin 4. huhtikuuta 2007 päivätyllä 
kirjeellä Euroopan parlamentin puhemiehelle varainhoitoasetuksen 31 artiklan mukaisesti.

Kuten tiedämme, oikeusasiamiehen tehtävät ovat monitahoiset. Päätehtävänsä kanteluiden
käsittelyn ja tutkimusten toteuttamisen lisäksi hänen vastuulleen on ajan myötä tullut muita 
tehtäviä, kuten yhteistyö Euroopan oikeusasiamiesten verkoston sisällä, tiedotustoiminta, joka 
on äskettäin kiteytetty kolmitahoiseksi suhdetoimintastrategiaksi, Internet-sivuston 
uudelleenjärjestely ja käyttäjäryhmäkohtainen viestintä. Eikä pidä unohtaa myöskään hallinto-
ja johtotehtäviä, horisontaalisia tehtäviä ja oikeusasiamiehen puoleen kääntyville suunnattujen 
toimien tukemista.

Vuoden 2006 lopulliset numerotiedot osoittavat, että henkilöstömenot ja kustannukset
oikeusasiamiehen tehtäviin tiiviisti liittyvästä toiminnasta muodostavat vain 48 prosenttia 
kaikista menoista, kun taas viestintä muodostaa 21 prosenttia ja horisontaaliset palvelut 
24 prosenttia. 

Jos tarkastellaan kanteluihin liittyvää työmäärää, voidaan todeta vuoden 2007 ensimmäiseltä 
vuosineljännekseltä saatujen tietojen viittaavan siihen, että kahtena edellisenä vuonna 
vallinnut taso pysyy vakaana. Tällä perusteella oikeusasiamiehen vuoden 2008 talousarvion 
menojen pitäisi säilyä ennakoidulla tasolla.

Pyydetyt määrärahat ovat yhteensä 8 252 800 euroa, mikä on 382 200 euroa, eli
4,69 prosenttia enemmän kuin vuoden 2007 talousarviossa. Samalle ajanjaksolle Euroopan 
parlamentti suunnittelee 1 491 400 000 euron menoja, mikä on 6,7 prosenttia edellisvuotista 
enemmän. Tässä yhteydessä talousarvio osoittaa selvästi, että jäykän menoerän muodostavat 
henkilöstömenot kattavat 75,4 prosenttia koko talousarviosta. Vaikka työmäärän 
vakiintuminen on hidastanut henkilöstötaulukon kasvua – siihen otetut toimet lähes
kaksinkertaistuivat vuosina 2003–2006 eli nousivat 31:stä nykyisiin 57:ään – suurin 
menolisäys, yhteensä 4,6 prosenttia, johtui 12 nykyisen toimen palkkaluokan korottamisesta 
(11 AST ja 1 AD), kun taas Euroopan parlamentin talousarviossa vastaavaan tarkoitukseen 
suunnatut menot kasvoivat 3 prosenttia.

Kääntämiseen sovellettu uusi politiikka, johon sisältyy yhteistyö EU:n elinten 
käännöskeskuksen kanssa, tärkeimpien työasiakirjojen järkeistäminen, käännettävien 
asiakirjojen valikointi ja näistä osan esittäminen tiivistetyssä muodossa Internetissä ei näytä 
vielä kantaneen täysin hedelmää, etenkään kustannussäästöinä. Lisämenoja vuodeksi 2008 
näyttää aiheutuvan myös siitä, että parlamentin yksiköiden oikeusasiamiehelle kääntämien 
sivujen yksikkökustannukset ovat nousseet (42,5 eurosta 59,6 euroon). Tämä merkitsisi 
kyseisten menojen kasvamista 13 prosentilla vuoteen 2007 nähden. Valmistelija ei suinkaan 
aliarvioi tulkkaus- ja kääntämispalveluita, jotka mahdollistavat monimuotoisen vuoropuhelun 
kansalaisten kanssa, vaan jopa kannattaa niiden vahvistamista, jotta yksittäiset jäsenet 
pystyisivät saamaan asiakirjat käyttöönsä entistä nopeammin ja menettelyt paranisivat 
kokonaisuudessaan, ja kehottaa oikeusasiamiestä lisäksi monipuolistamaan kanavia, joiden 
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kautta käännöstoiminta hoidetaan, ja käyttämään kaikkein edullisimpia vaihtoehtoja, eli 
käännöskeskusta ja freelance-kääntäjiä, sekä sopimustasolla tekemään niistä tuottavampia
sekä nopeuden että tuotantotehokkuuden suhteen.

Lopuksi valmistelija kehottaa oikeusasiamiestä käyttämään kaikkia niitä mahdollisuuksia, 
joita näiden kahden toimielimen välinen, 15. maaliskuuta 2006 allekirjoitettu ja huhtikuussa 
2006 voimaantullut uusi yhteistyösopimus tarjoaa. Valmistelija kehottaa tähän liittyen 
oikeusasiamiestä toimittamaan kertomuksen ja ajantasaisen arvion sopimuksen tuloksista, 
etenkin kääntämisen ja tietotekniikan muodostamilla avainaloilla (sopimuksen 7 ja 12 artikla), 
joilla synergiaetuja on eniten saavutettavissa, suhteessa oikeusasiamiehen päätehtäviin ja 
vetoomusvaliokunnan vielä laajakantoisempaan toimintaan.

EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että talousarvion 4,69 prosentin kasvu on hyväksyttävä, kun otetaan huomioon 
inflaation vaikutus ja komission arvioima elinkustannusten nousu, kunhan se muodostaa 
viitekynnysarvon myös tulevaisuudessa, jos kantelujen määrä edelleen vakiintuu;

2. panee tyytyväisenä merkille, että oikeusasiamies on saanut aikaan säästöjä joissakin 
budjettikohdissa, vaikkakin hiukan vähemmän kuin vuonna 2007, ja kannustaa 
oikeusasiamiestä jatkamaan aiempaa käytäntöään kohdistaa uudelleen talousarvion 
menopuolella kertyneitä säästöjä;

3. pyytää oikeusasiamiehen toimistoa tarkastelemaan monivuotiselta kannalta henkilöstönsä 
palkkaluokkien korottamiseen (12 vuonna 2008; 11 AST ja 1 AD) liittyviä kustannuksia
ja perustelemaan vuosikertomuksessa tapaus tapaukselta urakehitysmahdollisuuksien 
käytön ja esittämään ylennyksiin sovelletut perusteet;

4. kannattaa oikeusasiamiehen entistä joustavampaa lähestymistapaa käännöspolitiikkaan, 
jonka tarkoituksena on mukauttaa laaditut työasiakirjat entistä paremmin käyttäjien 
tarpeisiin;

5. kehottaa oikeusasiamiestä järkeistämään käännöskustannuksia ja hyödyntämään 
parlamentin ulkopuolisia palveluita mahdollistamalla käytettyjen kanavien 
monipuolistamisen sopimusten avulla sekä maksimoimaan samalla tulokset, joita näin 
saadaan aikaan;

6. muistuttaa 15. maaliskuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen osapuolia siitä, 
että on noudatettava tarkasti sopimuksen 1 artiklan 4 kohdan määräyksiä, jotka koskevat 
yhteistyössä toteutettavien palveluiden maksamista tasapuolisten, avoimien ja 
kohtuullisten ennakkoarvioiden perusteella;



PA\674220FI.doc 5/5 PE 391.974v01-00

FI

7. kehottaa oikeusasiamiestä antamaan kertomuksen Euroopan parlamentin kanssa tehdyn, 
hiukan yli vuoden voimassa olleen uuden yhteistyösopimuksen soveltamisesta ja 
ilmoittamaan, mitä hyötyä siitä on ollut ja mitä rajoituksia tai esteitä siitä on aiheutunut, 
sekä kertomaan, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa erityisesti sellaisilla avainaloilla, kuten 
tulkkaus, kääntäminen ja tietotekniikka.
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