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RÖVID INDOKOLÁS

A Petíciós Bizottság tudomásul veszi az európai ombudsman által a költségvetési rendelet 31. 
cikke értelmében az Európai Parlament elnökének 2007. április 4-i keltezésű levélben 
benyújtott becsléseket a 2008. évre vonatkozó költségvetési igényeiről. 

Mint ismeretes, az ombudsman különböző területeken folytatja tevékenységét. A központi 
feladatok, azaz a panaszok megvizsgálása és a vizsgálatok lefolytatása, idővel kiegészítő 
tevékenységekkel, mint például együttműködés az ombudsmanok európai hálózata keretében, 
illetve járulékos tevékenységekkel egészültek ki, mint a kommunikáció, amely nemrégiben 
háromoldalú PR-stratégiává tagozódott, a weboldal átalakítása és a különböző felhasználói 
csoportokat célzó kommunikáció. Ezenkívül meg kell említeni még az igazgatási és ügyviteli 
tevékenységeket, a horizontális tevékenységeket és az ombudsmanhoz forduló közönséget 
célzó tevékenységek támogatását.

A 2006. évi zárómérleg kimutatja, hogy a személyzeti ügyekre és az ombudsman 
megbizatásához szorosan kapcsolódó tevékenységekre szánt kiadások nem haladják meg a 
48%-ot, míg a kommunikációs és horizontális szolgáltatások költségei 21, illetve 24%-ot 
tesznek ki.
A panszokkal kapcsolatos munkaterhet illetően 2007 első negyedévének adatai láthatólag 
megerősítik a két megelőző évben tapasztalt szint tartósságát. Ennek alapján az ombudsman 
2008. évi költségvetésének tervezett kiadásai változatlanok maradnak.

A kért összes előirányzat 8 252 800 euró, ami 382 200 eurós, azaz 4,69%-os növekedésnek 
felel meg a 2007. évi költségvetéshez képest. Ugyanerre az időszakra az Európai Parlament 
1 491 400 000 euró költséget irányoz elő, ami az előző évhez képest 6,7%-os növekedést 
jelent. Ebben az összefüggésben egyértelműen látszik, hogy a személyzeti kiadás, amely 
állandó tételként szerepel, a teljes költségvetés 75,4%-át teszi ki. Bár a munkateher 
stabilizációja visszafogta a létszámtervezet növekedését, amely 2003 és 2006 között szinte 
megduplázódott, azaz az akkori 31 álláshelyről a jelenlegi 57-re nőtt, a legnagyobb kiadási 
tétel, azaz 4,65%-os emelkedés a 12 meglévő álláshely (11 AST és 1 AD) magasabb 
besorolásának tudható be, szemben a parlamenti költségvetés ugyanazon címére előirányzott 
kiadások 3%-os növekedésével. 

Az új fordítási politika, amely az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjával 
együttműködésben valósul meg, a legfontosabb munkadokumentumok lerövidítése, a 
lefordítandó dokumentumok kiválasztása és azok egy részének tömörített bemutatása az 
interneten úgy tűnik, még nem hozta meg a kívánt eredményeket, elsősorban a költségek 
csökkenése terén. További kiadások várhatók 2008-ra a parlamenti szolgálatok által az 
ombudsman számára lefordított oldalak egységárának növekedése (42,5 euróról 59,6-ra) 
következtében. Ez 2007-hez képest ezen kiadások 13%-os növekedését eredményezné. Az 
előadó nemcsak, hogy nem becsüli alá a tolmácsolási és fordítási szolgálatok szerepét, 
amelyek révén a polgárokkal folytatott párbeszéd különböző formái válnak lehetővé, hanem 
támogatja is fejlesztésüket annak érdekében, hogy a dokumentumok elérhetőségi ideje az 
egyes képviselők számára lerövidüljön, miáltal az eljárási folyamatok javulhatnak; ezenkívül
felkéri az ombudsmant, hogy diverzifikálja a csatornákat, amelyeken keresztül a fordítási 
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tevékenységeket végzik, és részesítse előnyben a gazdaságosabbakat, azaz a fordítóközpontot, 
a szabadúszó fordítókat, és a szerződések révén tegye őket termelékenyebbé a gyorsaság és a 
hatékonyság szempontjából.

Kéri továbbá, hogy teljes mértékben használja ki lehetőségeket, amelyeket a 2006. március 
15-én aláírt és 2006 áprilisában hatályba lépett, a két intézmény közötti új együttműködési 
megállapodás kínál. E tekintetben az előadó felkéri az ombudsmant, hogy nyújtson be 
jelentést és frissített értékelést az elért eredményekkel kapcsolatosan, különösen a fordítás és 
az információtechnológia kulcságazataiban (7. és 12. cikk), amelyekben a legnagyobb 
szinergia valósítható meg az ombudsman fő tevékenysége és a Petíciós Bizottság által 
folytatott szélesebb körű tevékenysége közti párhuzamosságok viszonylatban.

JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a 4,69%-os költségvetési növekedés elfogadható, figyelembe véve az 
infláció hatását és a Bizottság által becsült magasabb megélhetési költségeket, 
amennyiben az referenciaküszöböt jelent a jövőre nézve is, ha stabilizálódik majd a 
panaszok szintjének mutatója;

2) megelégedését fejezi ki, hogy az ombudsman megtakarítást tudott elérni néhány 
költségvetési soron, bár visszafogottabb mértékben, mint 2007-ben, és ösztönzi, hogy 
továbbra is folytassa a költségmegtakarítások átcsoportosítási politikáját költségvetésében;  

3) kéri az Ombudsman Hivatalát, hogy nyújtson többéves áttekintést álláshelyei (12 álláshely 
2008-ban, amelyből 11 AST és 1 AD) magasabb besorolásának költségeiről, és éves 
jelentésében esetről esetre indokolja meg az előléptetés lehetőségének használatát az 
annak feltételéül szabott különböző kritériumok megjelölésével;

4) támogatja az ombudsman rugalmasabb megközelítését a fordítási politika kapcsán, 
amelynek célja, hogy a munkadokumentumok jobban megfeleljenek a felhasználók 
igényeinek; 

5) felkéri az ombudsmant, hogy a fordítás költségeinek ésszerűsítése érdekében vegye 
igénybe a Parlament külső szolgálatait oly módon, hogy szerződések megkötésekor 
hangsúlyt helyez a felhasznált csatornák változatosságára, ugyanakkor optimizálja az 
eredményeket;

6) felhívja a 2006. március 15-i intézményközi megállapodás feleit a rendelkezés 1. cikke (4) 
bekezdésének pontos betartására, amely a közösen igénybevett szolgáltatások egyenlő, 
átlátható és ésszerű becslések alapján történő kifizetésére vonatkozik;  

7) felkéri az ombudsmant, hogy nyújtson be jelentést az Európai Parlamenttel kötött, már 
több mint egy éve hatályban lévő, új együttműködési megállapodás alkalmazásáról, 
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pontosan megjelölve előnyeit, illetve korlátait és akadályait, valamint a jövőben 
kihasználható lehetőségeket, különösen a tolmácsolás, a fordítás és az 
információtechnológia kulcságazataiban. 


