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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Petycji zapoznała się z szacunkami Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
dotyczącymi zapotrzebowania budżetowego na rok 2008, które przedłożone zostały 
Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w piśmie z dnia 4 kwietnia 2007 r., zgodnie z 
art. 31 rozporządzenia finansowego. 

Jak wiadomo działalność Rzecznika obejmuje wiele różnych aspektów. Obok głównego 
aspektu związanego z badaniem skarg i prowadzeniem dochodzenia, z czasem coraz bardziej 
znaczące miejsce zajęły zadania dodatkowe, takie jak współpraca w ramach europejskiej sieci 
rzeczników, oraz działania pomocnicze, takie jak komunikacja, która niedawno przyjęła 
formę potrójnej strategii „public relations”, przebudowa strony internetowej i komunikacji 
zorientowanej na kategorie i grupy użytkowników. Do tego dodać należy także zadania 
administracyjne i związane z zarządzaniem, oba o charakterze horyzontalnym i wspierające 
działania na rzecz osób, które zwracają się o interwencję do Rzecznika.

Bilans za rok 2006 pokazuje, że wydatki na uposażenia dla pracowników i koszty działalności 
ściśle związanej z mandatem Rzecznika nie przekraczają 48% kwoty całkowitej, podczas gdy 
wydatki na komunikację i usługi horyzontalne wynoszą odpowiednio 21% i 24% kwoty 
całkowitej.
Jeżeli chodzi o obciążenie pracą związane z badaniem skarg, to dane z pierwszych czterech 
miesięcy 2007 r. wydają się potwierdzać, że poziom odnotowany w ciągu ostatnich dwóch lat 
utrzymuje się. Na tej podstawie przewidywane wydatki w budżecie Rzecznika na rok 2008 
powinny zostać utrzymane na obecnym poziomie.

Całkowity wnioskowany budżet wynosi 8 252 800 euro, czyli więcej o 382 200 euro (4,69%) 
w porównaniu z budżetem na rok 2007. W tym samym okresie Parlament Europejski 
przewiduje wydatki rzędu 1 491 400 000 euro, zatem o 6,7% więcej niż w roku poprzednim. 
Z kontekstu tego jasno wynika, że wydatki na pracowników, które są stałe, stanowią 75,4% 
całego budżetu. Chociaż ustabilizowanie się obciążenia pracą zahamowało „rozrastanie się” 
kadry, która z 31 stanowisk w 2003 r. uległa prawie podwojeniu w 2006 r. dochodząc obecnie 
do 57, największy wzrost wydatków równy 4,65% wiąże się z rewaloryzacją 12 istniejących 
stanowisk (11 AST i 1 AD) w porównaniu z podwyżką o 3% wydatków przewidzianych na 
ten sam cel w budżecie Parlamentu Europejskiego.

Wydaje się, że założenia nowej polityki w zakresie tłumaczeń zakładające współpracę z 
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, szybsze ukierunkowanie głównych 
dokumentów pracy, selekcję dokumentów do tłumaczenia oraz syntetyczne wprowadzenie 
niektórych z nich na strony internetowe nie przyniosły jeszcze rezultatów, szczególnie jeśli 
chodzi o oszczędności w zakresie kosztów. Kolejne źródło wydatków w 2008 r. związane 
jest, jak się wydaje, z podniesieniem kosztów jednostkowych (z 42,5 do 59,6 euro) za 
tłumaczone strony dla Rzecznika przez służby Parlamentu. Ten fakt pociągałby za sobą 
podniesienie o 13% wydatków w ww. linii w porównaniu z 2007 r. Sprawozdawczyni nie 
tylko przecenia znaczenie służb tłumaczeniowych (ustnych i pisemnych) jako nośników 
różnorakich form dialogu z obywatelem, lecz także popiera ich rozbudowanie, aby skrócić 
czas zapoznawania się poszczególnych posłów z dokumentami w celu usprawnienia 
wszystkich procedur; ponadto zwraca się do Rzecznika o korzystanie z różnych źródeł 
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tłumaczeń opowiadając się za źródłami bardziej oszczędnymi - Centrum Tłumaczeń i 
tłumacze zewnętrzni, aby zwiększyć (z punktu widzenia zawartych umów) ich rentowność i 
skuteczność produktów. 
Ponadto sprawozdawczyni nalega, aby Rzecznik w pełni wykorzystywał możliwości, jakie 
daje nowe porozumienie o współpracy zawarte przez obie instytucje, które zostało podpisane 
15 marca 2006 r. i obowiązuje od kwietnia 2006 r. W związku z tym zwraca się do Rzecznika 
o przedstawienie sprawozdania i aktualnej oceny wyników porozumienia, przede wszystkim 
w kluczowych sektorach tłumaczeń pisemnych i technologii informatycznej (art. 7 i art. 12), 
w których może zostać osiągnięty największy poziom synergii wynikający z porównywalnego 
charakteru głównej działalności Rzecznika i szerszego zakresu prac Komisji Petycji.

WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w tekście projektu rezolucji w sprawie pierwszego czytania budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej na rok 2008 następujących wskazówek:

1. uważa, że podwyższenie budżetu o 4,69% może zostać zatwierdzone, biorąc pod uwagę 
wpływ inflacji i zwiększenie kosztów życia przewidywane przez Komisję, pod
warunkiem, że stanowić będą one próg odniesienia także w przyszłości, jeżeli potwierdzi 
się stabilizacja poziomu napływania skarg;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rzecznikowi udało się zrealizować oszczędności w 
niektórych liniach budżetowych, choć są one mniejsze niż w roku 2007, i zachęca go do 
kontynuowania polityki ponownego zapisywania w budżecie oszczędności 
wypracowanych na wydatkach;

3. zwraca się do Biura Rzecznika o przyjęcie wieloletniego podejścia do wydatków 
związanych z rewaloryzacją stanowisk pracowniczych (12 w 2008 r.: 11 AST i 1 AD) 
oraz o uzasadnienie w sprawozdaniu rocznym każdego przypadku wykorzystania 
możliwości rozwoju kariery ze wskazaniem różnych kryteriów stosowanych przy 
awansie;

4. wspiera bardziej elastyczne podejście polityki Rzecznika w zakresie tłumaczeń, aby 
opracowywane dokumenty robocze były lepiej dostosowane do potrzeb użytkowników;

5. zwraca się do Rzecznika o racjonalizację kosztów tłumaczeń pisemnych oraz o 
korzystanie w tym celu ze służb tłumaczeniowych poza Parlamentem wykorzystując 
środki kontraktowe w celu zwiększenia różnorodności wykorzystywanych źródeł i 
jednoczesnego optymalizowania rezultatów;

6. przypomina stronom porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 15 marca 2006 r. o 
konieczności skrupulatnego przestrzegania przepisów art. 1 ust. 4 w zakresie płacenia za 
usługi w ramach współpracy na podstawie uczciwych, przejrzystych i rozsądnych 
szacunków;

7. zwraca się do Rzecznika o przedstawienie sprawozdania ze stosowania nowego 
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porozumienia o współpracy z Parlamentem Europejskim, które weszło w życie ponad rok 
temu, wskazując na uzyskane korzyści oraz ograniczenia lub przeszkody i zaznaczając 
również jakie możliwości można wykorzystać, szczególnie w kluczowych sektorach 
tłumaczeń ustnych, tłumaczeń pisemnych i technologii informatycznych.
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