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ĪSS PAMATOJUMS

Lūgumrakstu komiteja ir pieņēmusi zināšanai Eiropas ombuda provizoriskos aprēķinus 
attiecībā uz budžeta vajadzībām 2008. gadā, kurus viņš 2007. gada 4. aprīļa vēstulē ir 
iesniedzis Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam saskaņā ar Finanšu regulas 31. pantu.

Mēs visi zinām, ka ombuda darbība ir saistīta ar virkni dažādu uzdevumu. Līdzās 
pamatdarbībai, kas saistīta ar sūdzību izskatīšanu un izmeklēšanām, ombudam ir jāveic arī 
papildu uzdevumi, tostarp jāīsteno sadarbība saistībā ar Eiropas ombudu tīklu, kā arī pakārtoti 
uzdevumi, piemēram, saziņas nodrošināšana, kas nesen izpaudās kā trīsdaļīga sabiedrisko 
attiecību stratēģija, tīmekļa vietnes pārstrukturēšana un saziņa ar lietotāju kategorijām un 
grupām. Papildus tam ombuds veic arī administratīvos un ar pārvaldību saistītos uzdevumus 
gan horizontālā līmenī, gan attiecībā uz sabiedrību, kas vēršas pie ombuda.

2006. gada galīgie skaitļi rāda, ka ar personālu saistītie izdevumi un to darbību izmaksas, 
kuras ir cieši saistītas ar ombuda pilnvarām, veido ne vairāk kā 48 % no kopējā apjoma, bet 
izdevumi, kas saistīti ar saziņu un horizontālajiem pakalpojumiem, veido attiecīgi 21 % un 
24 %.

Ņemot vērā ar sūdzību izskatīšanu saistītā darba apjomu, 2007. gada pirmā ceturkšņa rādītāji 
apstiprina, ka iepriekšējos divos gados fiksētais līmenis ir saglabājies stabils. Pamatojoties uz 
to, ombuda paredzētajiem izdevumiem 2008. gada budžetā vajadzētu saglabāties lielā mērā 
nemainīgiem.

Pieprasīto apropriāciju kopsumma sasniedz EUR 8 252 800, kas nozīmē pieaugumu par 
EUR 382 200 jeb 4,69 % salīdzinājumā ar 2007. gada budžetu. Tam pašam periodam Eiropas 
Parlaments ir paredzējis izdevumus EUR 1 491 400 000 apmērā, kas salīdzinājumā ar 
pagājušo gadu nozīmē pieaugumu par 6,7 %. Šai sakarā budžets skaidri parāda, ka ar 
personālu saistītie izdevumi, kas ir noteikta pozīcija, veido 75,4 % no kopējā apjoma. Lai gan 
darba apjoma stabilizācija ir samazinājusi amatu saraksta paplašināšanos, kurā amatu skaits 
laikā no 2003. gada līdz 2006. gadam ir gandrīz divkāršojies no 31 līdz 57, vislielākais 
izdevumu pieaugums, kas atbilst 4,65 %, rodas 12 amatu paaugstinājumu rezultātā (11 AST 
un 1 AD). To var salīdzināt ar 3 % lielu pieaugumu izdevumos, kas šim nolūkam paredzēti 
Eiropas Parlamenta budžetā.

Jaunā politika attiecībā uz tulkošanas darbu, tostarp sadarbība ar Tulkošanas centru, kas 
darbojas ES iestāžu uzdevumā, galveno darba dokumentu pilnveidošana, tulkojamo 
dokumentu atlase un dažu dokumentu kopsavilkumu publiskošana internetā nav līdz šim 
nesusi augļus, jo īpaši attiecībā uz izmaksu ietaupījumiem. Acīmredzot tulkošanas izmaksu 
pieaugums (no EUR 42,50 līdz EUR 59,60) par lappusi, ko Eiropas Parlaments tulko ombuda 
vajadzībām, ir nākamais izdevumu avots 2008. gadā. Salīdzinājumā ar 2007. gadu tas 
nozīmētu 13 % lielu pieaugumu izdevumos par šo pakalpojumu. Atzinuma sagatavotāja ne 
tikai novērtē mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumu nozīmi, kuri ir viens no veidiem, 
kā nodrošināt dialogu ar sabiedrību, bet arī atbalsta šo pakalpojumu uzlabošanu nolūkā 
samazināt laiku, kas deputātiem nepieciešams, lai piekļūtu dokumentiem un uzlabotu visu 
procedūru efektivitāti. Turklāt viņa aicina ombudu izvēlēties dažādus tulkošanas pakalpojumu 
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sniedzējus, priekšroku dodot izmaksu ziņā visizdevīgākajiem, piemēram, Tulkošanas centram 
un ārštata tulkotājiem, un uzlabojot līgumu nosacījumu ievērošanu attiecībā uz darba izpildes 
termiņiem un efektivitāti.

Visbeidzot atzinuma sagatavotāja mudina ombudu pilnībā izmantot visas iespējas saistībā ar 
jauno sadarbības nolīgumu starp divām iestādēm, kuru parakstīja 2006. gada 15. martā un 
kurš stājās spēkā 2006. gada aprīlī. Šai sakarā viņa aicina ombudu sagatavot ziņojumu, kurā 
izvērtēti nolīguma īstenošanas rezultāti, jo īpaši tulkošanas un informācijas tehnoloģijas jomā 
(7. un 12. pants). Šajās jomās var sasniegt visaugstāko sinerģijas līmeni, ņemot vērā līdzības 
ombuda pamatdarbībā un Lūgumrakstu komitejas plašāka mēroga darbībās. 

IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka 4,69 % lielu pieaugumu budžetā var apstiprināt, ņemot vērā inflācijas ietekmi 
un dzīves dārdzības palielināšanos, kā to paredzējusi Komisija, ar nosacījumu, ka tas 
veido atskaites slieksni nākotnē, ja sūdzību skaits saglabājas stabils;

2. pauž gandarījumu, ka dažās budžeta pozīcijās ombudam ir izdevies ietaupīt līdzekļus, lai 
gan ietaupījumu apjoms ir mazāks nekā 2007. gadā, un mudina viņu arī turpmāk ietaupīt 
līdzekļus dažādās izdevumus pozīcijās;

3. aicina ombudu raudzīties uz izmaksām, kas saistītas ar paaugstināšanu amatā (2008. gadā 
12 amatos, tostarp 11 AST un 1 AD), daudzgadu perspektīvā un ikgadējā ziņojumā 
paskaidrot, kādā veidā, izskatot katru gadījumu atsevišķi, ir izmantotas iespējas karjeras 
izaugsmei, norādot dažādus kritērijus, saskaņā ar kuriem notiek paaugstināšana amatā;

4. atbalsta elastīgāku ombuda pieeju tulkošanas politikai, kuras mērķis ir darba dokumentus 
vairāk pielāgot lietotāju vajadzībām;

5. aicina ombudu racionalizēt ar tulkošanu saistītās izmaksas un šajā nolūkā izmantot ārpus 
Eiropas Parlamenta sniegtos tulkošanas pakalpojumus, slēdzot līgumus, lai palielinātu 
pakalpojumu sniedzēju dažādību un vienlaikus uzlabotu tādējādi gūtos rezultātus;

6. atgādina pusēm, kas 2006. gada 15. martā parakstījušas Iestāžu nolīgumu, ka ir stingri 
jāievēro nolīguma 1. panta 4. punktā minētie noteikumi attiecībā uz maksājumiem par 
sadarbības pakalpojumiem, pamatojoties uz taisnīgiem, pārredzamiem un saprātīgiem 
aprēķiniem;

7. aicina ombudu ziņot, kā tiek piemērots jaunais sadarbības nolīgums ar Eiropas 
Parlamentu, kurš ir spēkā jau vairāk nekā gadu, norādot, kādas ir tā piemērošanas 
priekšrocības, trūkumi un šķēršļi, kā arī norādot uz izmantošanas iespējām, jo īpaši 
svarīgajās jomās, kas saistītas ar mutisko un rakstisko tulkošanu un informācijas 
tehnoloģiju.  
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