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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet ħa nota ta' l-istimi ta' l-Ombudsman Ewropew dwar ir-rekwiżiti 
tiegħu tal-baġit għas-sena 2008, li ssottometta lill-President tal-Parlament Ewropew b'ittra ta' 
l-4 ta' April 2007, skond l-Artikolu 31 tar-Regolament Finanzjarju.

Kulħadd jaf li l-Ombudsman għandu medda ta' attivitajiet differenti. Barra mill-attività 
prinċipali li jittratta l-ilmenti u jagħmel mistoqsijiet, maż-żmien żviluppaw attivitajiet 
kumplimentari, bħall-koperazzjoni fin-netwerk Ewropew ta' l-Ombudsman, u attivitjiet 
sussiddjarji, bħall-komunikazzjoni, li dan l-aħħar saret tinqasam fi strateġija ta' relazzjonijiet 
pubblikċi fi tliet partijiet, l-istrutturar mill-ġdid tal-websajt u l-komunikazzjoni mmirata lejn 
kategoriji u gruppi ta' utenti. Barra minn dawn, hemm attivitajiet amministrattivi u ta' 
mmaniġġjar, kemm orizzontali u kemm dawk li jappoġġaw l-attivitajiet mmirati lejn il-
pubbliku li javviċina lill-Ombudsman.

Il-figuri finali għall-2006 juru li l-ispiża fuq l-istaff u l-ispejjeż ta' l-attivtajiet relatati mill-qrib 
mal-mandat ta' l-Ombudsman, jakkontaw għal mhux aktar minn 48% tat-total, filwaqt li dawk 
li jikkonċernaw il-komunikazzjoni u s-servizzi orizzontali jakkontaw għal 21% u 24% 
rispettivament.

F'dak li jirrigwarda t-tagħbija tax-xogħol relatata ma' l-ilmenti, il-figuri għall-ewwel tliet xhur 
ta' l-2007 jidhru li jikkonfermaw li l-livell irrekordjat fis-sentejn ta' qabel baqa' stabbli. Fuq 
din il-bażi, l-ispiża pproġettata għall-baġit ta' l-Ombudsman għall-2008 m'għandiex tinbidel 
ħafna.

L-approprjazzjonijiet totali mitluba jammontaw għal € 8,252,800, li jirrappreżentaw żieda ta' 
€ 382,200 ekwivalenti għal żieda ta' 4.69% fuq il-baġit ta' l-2007. Għall-istess perjodu, il-
Parlament Ewropew qed jipproġetta nefqa ta' € 1 491 400 000, li tirrappreżenta żieda ta' 6.7% 
meta mqabbla mas-sena l-oħra. F'dan il-kuntest, il-baġit juri biċ-ċar li n-nefqa fuq l-istaff, li 
hija entratura fissa, takkonta għal 75.4% tat-total. Għalkemm l-istabbilizzazzjoni tat-tagħbija 
tax-xogħol rażżnet it-tkabbir fil-pjan ta' sabbiliment, li kważi rdoppja bejn l-2003 u l-2006, 
minn 31 post għal 57 bħalissa, l-akbar żieda fin-nefqa, ekwivalenti għal żieda ta' 4.65%, hija 
riżultat ta' titjib fi 12-il pożizzjoni (11 ASTs u 1 AD), meta mqabbel ma' żieda ta' 3% fin-
nefqa għal dak il-għan fil-baġit tal-Parlament Ewropew.

Il-politika l-ġdida dwar it-traduzzjoni, li tinvolvi koperazzjoni maċ-Ċentru tat-Traduzzjoni 
għall-Korpi ta' l-UE, is-simplifikar tad-dokumenti ta' ħidma prinċipali, l-għażla tad-dokumenti 
li jiġu tradotti u tpoġġija ta' wħud minnhom, f'verżjoni qasira, fuq l-Internet ma jidhirx li ta 
frott, partikolarment f'termini ta' tnaqqis ta' spejjeż. Jidher li għajn oħra ta' nefqa għall-2008 se 
tkun  iż-żieda fil-prezz ta' kull paġna (li żdied minn € 42.50 għal €59.60) tradotta għall-
Ombudsman tal-Parlament Ewropew. Dan jġib miegħu żieda ta' 13% fin-nefqa fuq din l-
entratura, meta mqabbla ma' l-2007. Ir-Rapporteur mhux biss ma tissottovalutax l-importanza 
tas-servizzi ta' l-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni bħala mezzi għal forom differenti ta' djalogu 
mal-pubbliku, imma tappoġġja wkoll t-titjib tagħhom, sabiex jitnaqqs iż-żmien meħtieġ mill-
Membri individwali biex jaċċedu għad-dokumenti, bil-għan li jittejbu l-proċeduri kollha;
barra min hekk, tistieden lill-Ombudsman sabiex jiddiversifika l-għejun tiegħu ta' traduzzjoni 



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

MT

billi jagħżel l-aktar mod ekonomiku - iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni u t-tradutturi freelance - u 
anki sabiex itejjeb il-prestazjoni kontrattwali tagħhom f'termini ta' ħeffa u effettività fil-
prodott tagħhom.

Fl-aħħar, ir-Rapporteur tħeġġeġ lill-Ombudsman sabiex jgħamel użu sħiħ tal-potenzjal kollu 
offrut mill-ftehima l-ġdida ta' koperazzjoni bejn iż-żewġ Istituzzjonijiet, iffirmata fil-15 ta' 
Marzu 2006 u daħlet fis-seħħ f'April 2006. F'dan ir-rigward tistiednu sabiex iressaq rapport 
dwar ir-riżultati u evalwazzjoni aġġornata tar-riżultati tal-ftehima, partikularment fis-setturi 
prinċipali tat-traduzzjoni u t-teknoloġija informatika (Artikoli 7 u 12), fejn huwa possibbli li 
jinkiseb l-ogħla grad ta' sinġergija, f'relazzjoni mal-parallelli bejn l-attività prinċipali ta' l-
Ombudsman u l-attività aktar vasta tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet.

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Baġit, bħala l-Kumitat responsabbli, 
sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jikkunsidra li żieda ta' 4.69% fil-baġit tista' tkun approvata, jekk jinżamm kont ta' l-impatt 
ta' l-inflazzjoni u ż-żieda fl-għoli tal-ħajja kif imbassara mill-Kummissjoni, sakemm tkun 
rappreżentata bħala limitu ta' referenza għall-futur jekk l-istabbilizzazzjoni tal-livell ta' 
lmenti jkompli;

2. Jinsab kuntent li l-Ombudsman irnexxielu jiġġenera tfaddil f'xi linji tal-baġit, minkejja li 
fuq skala iżgħar minn ta' l-2007, u jinkoraġġixxih sabiex ikompli fil-politika ta' tqassim 
mill-ġdid tat-tfaddil min-nefqa fil-baġit tiegħu;

3. Jistaqsi lill-Uffiċċju ta' l-Ombudsman sabiex jieħu approċċ multiannwali ta' l-ispejjeż 
għat-titjib tal-postjiet ta' l-istaff (12 fl-2008, inklużi 11 AST u 1 AD), u sabiex jagħti 
raġunijiet, każ b'każ, fir-rapport annwali, għall-użu fil-possibilitajiet ta' progress fil-
karriera, billi jindika l-kriterji varji wżati fil-promozzjonijiet;

4. Jappoġġja l-metodu aktar elastiku ta' l-Ombudsman lejn il-poltika tat-traduzzjoni, 
immirata li tagħmel id-dokumenti ta' ħidma prodotti aktar addattabbli għal-bżonnijiet ta' l-
utenti;

5. Jistieden lill-Ombudsman sabiex jirrazzjonalizza l-ispejjeż tat-traduzzjoni, għal dak il-
għan, sabiex jagħmel użu  mis-servizzi barra mill-Parlament Ewropew, billi juża mezzi 
kuntrattwali biex iżid id-diversifikazzjoni ta' l-għejun użati u, fl-istess ħin, biex jottimizza 
r-riżultati miksuba minnhom;

6. Ifakkar lill-partijiet fil-Ftehima Interistituzzjonali tal-15 ta' Marzu 2006, fil-bżonn li jkun 
hemm konformità stretta mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 1(4) rigward il-ħlas għas-
servizzi ta' koperazzjoni, fuq il-bażi ta' stimi ġusti, trasparenti u raġjonevoli;

7. Jistieden lill-Ombudsman sabiex jħejji rapport dwar l-applikazzjoni tal-ftehima l-ġdida ta' 
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koperazzjoni mal-Parlament Ewropew, li ilħa fis-seħħ għal aktar minn sena, billi jindika 
liema kienu l-benefiċċji u l-limitazzjonijiet jew l-ostakoli tagħha, u anki billi juri liema 
huma l-opportunitajiet li jistgħu jkunu sfruttati, partikolarment fis-setturi prinċipali ta' l-
interpretazzjoni, it-traduzzjoni u t-teknoloġija informatika.  


