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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Peticijų komitetas atkreipė dėmesį į Europos ombudsmeno sudarytą jo institucijos 2008 m. 
biudžeto poreikių sąmatą, kurią ombudsmenas, vadovaudamasis Finansinio reglamento 31 
straipsniu, 2007 m. balandžio 4 d. pateikė laiške Europos Parlamento Pirmininkui.

Žinome, kad ombudsmenas užsiima įvairia veikla. Be pagrindinės veiklos, susijusios su 
skundų nagrinėjimu ir užklausų atlikimu, laikui bėgant atsirado papildoma veikla, pvz., 
bendradarbiavimas su Europos ombudsmenų tinklu, bei šalutinė veikla, pvz., informavimas, 
kuris pastaruoju metu atliekamas remiantis trijų krypčių strategija, kurią  sudaro viešieji 
ryšiai, interneto svetainės pertvarkymas ir informavimas, skirtas konkrečioms vartotojų 
kategorijoms ir grupėms. Be šios veiklos, taip pat atliekamos administracinės ir valdymo 
užduotys, kurios gali būti horizontaliosios arba palaikančios veiklą, skirtą piliečiams, kurie 
kreipiasi į ombudsmeną.

Galutiniai 2006 m. duomenys rodo, kad išlaidos darbuotojams ir veiklai, kuri glaudžiai 
susijusi su ombudsmeno įgaliojimais, sudaro ne daugiau kaip 48 proc. visų išlaidų, o išlaidos, 
susijusios su informavimu ir horizontaliosiomis paslaugomis, sudaro atitinkamai 21 ir 24 
proc. visų išlaidų.

2007 m. pirmojo ketvirčio duomenys apie su skundų nagrinėjimu susijusį darbo krūvį, regis, 
patvirtina, kad, lyginant su praėjusių dvejų metų duomenimis, darbo apimtis iš esmės 
nepakito. Todėl 2008 m. ombudsmeno biudžete numatytos išlaidos turėtų išlikti mažai 
pakitusios.

Bendra prašomų asignavimų suma – 8 252 800 eurų, t. y. ji padidėjo 382 200 eurų arba 4,69 
proc., palyginti su 2007 m. biudžeto asignavimais. Tam pačiam laikotarpiui Europos 
Parlamentas planuoja 1 491 400 000 eurų siekiančias išlaidas, t. y. numatomos 6,7 proc. 
didesnės išlaidos, palyginti su praėjusiais metais. Derėtų pastebėti, kad biudžete aiškiai 
matoma, jog fiksuotos išlaidos darbuotojams sudaro 75,4 proc. visų išlaidų. Nors darbo krūvio 
augimo sulėtėjimas sustabdė personalo plane numatytą darbuotojų skaičiaus augimą 
(pareigybių skaičius 2003–2006 m. beveik padvigubėjo nuo 31 iki 57 dabar), didžiausias, 4,65 
procentų, išlaidų augimas susijęs su 12 dabartinių darbuotojų (vienuolikos priklausančių AST 
funkcijų grupei ir vieno – AD funkcijų grupei) paaukštinimu ir tai galima palyginti su šiam 
tikslui skirtų išlaidu padidėjimu 3 proc. Europos Parlamento biudžete. 

Naudojant naująją vertimo raštu strategiją, kurioje numatytas bendradarbiavimas su Europos 
Sąjungos įstaigų vertimo centru, dėmesys svarbiausiems darbo dokumentams, dokumentų, 
kuriuos būtina versti, atranka ir  kai kurių iš jų santraukų skelbimas internete, dar nepasiekta 
reikiamų rezultatų, ypač taupant lėšas. Dar vienas galimas išlaidų padidėjimo 2008 m. 
veiksnys – didesnės vieno puslapio vertimo, kurį ombudsmenui atlieka Europos Parlamentas, 
sąnaudos (padidėjusios nuo 42,50 iki 59,60 eurų). Tai reikštų, kad šios kategorijos išlaidos, 
palyginti su 2007 m., turi padidėti 13 proc. Nuomonės referentė ne tik nenuvertina vertimų 
žodžiu ir raštu, kaip įvairaus dialogo su visuomene įrankių, reikšmės, bet taip pat remia jų 
tobulinimą, kad būtų mažinamas laikas, per kurį EP nariai gali prieiti prie dokumentų, 
siekiant pagerinti visas susijusias procedūras; be to, nuomonės referentė ragina ombudsmeną 



PE 391.974v01-00 4/5 PA\674220LT.doc

LT

padidinti vertimo paslaugų teikėjų įvairovę, pasirenkant reikalaujančius mažiausiai išlaidų –
Vertimo centrą ir laisvai samdomus vertėjus, ir pagerinti jų sutarčių vykdymą, susijusį su 
greičiu ir rezultatų veiksmingumu.

Nuomonės referentė taip pat ragina ombudsmeną visapusiškai pasinaudoti visomis 
galimybėmis, atsiradusiomis dėl naujojo abiejų institucijų bendradarbiavimo susitarimo, kuris 
buvo pasirašytas 2006 m. kovo 15 d. ir įsigaliojo 2006 m. balandžio mėn. Todėl nuomonės 
referentė ragina ombudsmeną pateikti pranešimą, kuriame būtų išdėstyti naujausi susitarimo 
rezultatų vertinimai, ypač svarbiose vertimo žodžiu ir informacijos technologijų srityse (7 ir 
12 straipsniai), kur galima pasiekti naudingiausios sąveikos dėl atitikimo tarp pagrindinės 
ombudsmeno veiklos ir platesnės Peticijų komiteto veiklos. 

PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti 
šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad, atsižvelgiant į Komisijos numatomos infliacijos ir augančių pragyvenimo 
išlaidų  poveikį, biudžeto padidėjimas 4,69 procento yra priimtinas,  jei, skundų skaičiui ir 
toliau išliekant panašaus masto, ši suma bus laikoma orientacine ribine;

2. džiaugiasi, kad ombudsmenas, nors ir mažesniu mastu nei 2007 m., sugebėjo sutaupyti 
lėšų pagal kai kurias biudžeto eilutes, ir ragina ombudsmeną toliau laikytis sutaupytų jo 
biudžete išlaidų perskirstymo strategijos;

3. prašo Ombudmeno tarnybą laikytis daugiametės perspektyvos planuojant išlaidas, 
susijusias su darbuotojų (2008 m. – 12 pareigūnų, iš jų vienuolikos priklausančių AST 
funkcijų grupei ir vieno – AD funkcijų grupei) paaukštinimu, ir kiekvienu atveju metinėje 
ataskaitoje paaiškinti, kodėl pasinaudota galimybe pakelti darbuotoją į aukštesnes 
pareigas, nurodant įvairius paaukštinant naudotus kriterijus;

4. remia ombudsmeno lankstesnį požiūrį į vertimo raštu strategiją, kuria siekiama, kad 
parengiami darbo dokumentai labiau atitiktų vartotojų poreikius;

5. ragina ombudsmeną sumažinti vertimo raštu išlaidas ir tuo tikslu naudotis ne Europos 
Parlamente teikiamomis paslaugomis, sudarant sutartis padidinti paslaugų teikėjų įvairovę 
ir taip pagerinti atitinkamus rezultatus;

6. primena 2006 m. kovo 15 d. tarpinstitucinį susitarimą pasirašiusioms institucijoms, kad 
būtinai griežtai laikytis susitarimo 1 straipsnio 4 dalies nuostatų, susijusių su bendrai 
naudojamų paslaugų apmokėjimu, remiantis teisingais, skaidriais ir pagrįstais 
apskaičiavimais;

7. ragina ombudsmeną informuoti apie tai, kaip taikomas naujasis bendradarbiavimo su 
Europos Parlamentu susitarimas, kuris įsigaliojo daugiau kaip prieš metus, aptarti 
susitarimo naudą ir trūkumus bei kliūtis, taip pat nurodyti galimybes, kuriomis būtų 
galima pasinaudoti, ypač svarbiose vertimo žodžiu ir raštu bei informacijos technologijų 
srityse.
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