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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A Comissão das Petições tomou conhecimento das estimativas do Provedor Justiça Europeu 
para as necessidades financeiras do seu serviço para o exercício de 2008, apresentadas por 
carta de 4 de Abril de 2007 ao Presidente do Parlamento Europeu, nos termos do artigo 31º do 
Regulamento Financeiro.

As actividades do Provedor Justiça desenvolvem-se em diversas frentes. Para além da função 
principal de exame das queixas e de realização de inquéritos, com o tempo, foram criadas 
funções complementares, nomeadamente de cooperação no âmbito da rede europeia de 
provedores de justiça, e subsidiárias, como é a função de comunicação, recentemente 
articulada segundo uma tripla estratégia de "relações públicas", de reestruturação do site da 
Internet e de comunicação orientada para categorias e grupos específicos de utilizadores. Há 
ainda a referir as actividades administrativas e de gestão, horizontais e de apoio às actividades 
destinadas ao público que se dirige ao Provedor Justiça.

As contas relativas a 2006 revelam que as despesas com o pessoal e as actividades 
estritamente inerentes ao mandato do Provedor Justiça não ultrapassam 48%, enquanto que as 
despesas de comunicação e os serviços horizontais representam 21% e 24%, respectivamente, 
do total.

No que se refere ao volume de trabalho decorrente das queixas, os dados do primeiro 
quadrimestre de 2007 parecem confirmar a estabilidade do nível registado nos dois anos 
anteriores. Nestas condições, as previsões de despesas para o orçamento do Provedor Justiça 
para 2008 deverão permanecer contidas.

A dotação global monta a 8 252 800 euros, com um aumento de 382 200 euros, ou seja de 
4,69%, em relação ao orçamento de 2007. Para o mesmo período, o Parlamento Europeu
prevê uma despesa de 1 491 400 000 euros, que representa um acréscimo de 6,7% em relação 
ao exercício anterior. Neste contexto, afigura-se claro que as despesas com o pessoal, que 
constituem uma rubrica rígida, representam 75,4% do orçamento total. Embora a estabilização 
do volume de trabalho tenha refreado a ampliação do organigrama, que passou de 31 lugares 
em 2003 para quase o dobro em 2006, tendo actualmente 57 lugares, a despesa mais 
importante neste contexto, com um aumento de cerca de 4,65%, é a relativa à revalorização de 
12 lugares existentes (11 AST e 1 AD), face a um aumento de 3% das despesas previstas a 
este título no orçamento do PE.

A nova política de tradução através da cooperação com o Centro de Tradução dos órgãos da 
União Europeia, a redução da extensão dos principais documentos de trabalho, a selecção dos 
documentos a traduzir e a introdução de uma síntese de parte dos mesmos na Internet não 
parecem ter dado ainda os resultados esperados, sobretudo em termos de contenção de 
despesas. Um novo acréscimo das despesas para 2008 parece dever-se ao aumento do custo 
unitário (de 42,5 para 59,6) das páginas traduzidas para o Provedor Justiça pelo Parlamento, o 
que acarreta um aumento de 13% das despesas desta rubrica em relação a 2007. O relator de 
parecer não só não subestima a importância dos serviços de interpretação e de tradução como 
veículo das múltiplas formas de diálogo com o cidadão, como defende o seu reforço para 
reduzir o prazo de disponibilidade dos documentos para os deputados, com vista a uma 
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melhoria de todos os procedimentos, e insta o Provedor Justiça a diversificar os canais da 
tradução, optando pelos mais económicos (Centro de Tradução e tradutores free-lance), 
tornando-os inclusivamente mais rentáveis a nível contratual em termos de rapidez e de 
eficácia dos produtos.

O relator de parecer exorta o Provedor Justiça a explorar plenamente as potencialidades 
oferecidas pelo novo acordo de cooperação entre as duas Instituições, assinado em 15 de 
Março de 2006 e em vigor desde Abril desse ano. Neste contexto, convida-o a apresentar um 
relatório e uma avaliação actualizada dos seus resultados, em particular nos sectores-chave da 
tradução e das tecnologias da informação (artigos 7º e 12º), que permitem a realização das 
melhores sinergias, no que se refere ao paralelismo entre a principal actividade do Provedor 
Justiça e a de maior alcance desempenhada pela Comissão das Petições.

SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar sobre a 
primeira leitura do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008:

1. Considera que o aumento de 4,69% do orçamento pode ser aprovado, tendo em conta o 
impacto da inflação e do aumento do custo de vida previsto pela Comissão, desde que 
constitua um limiar de referência no futuro, caso venha a confirmar-se a estabilização do 
nível de queixas apresentadas;

2. Congratula-se com o facto de o Provedor de Justiça ter conseguido efectuar poupanças, 
ainda que em menor medida do que em 2007, em algumas rubricas orçamentais e 
incentiva-o a prosseguir a política de reafectação das poupanças ao seu orçamento;

3. Solicita ao Gabinete do Provedor de Justiça que, para as despesas de revalorização dos 
lugares do seu pessoal (12 em 2008, dos quais 11 AST e 1 AD), adopte uma visão 
plurianual e justifique oportunamente no relatório anual a utilização da possibilidade de 
progressão de carreira, indicando os diversos critérios aplicados às promoções;

4. Apoia a abordagem mais elástica da política do Provedor Justiça relativa à tradução, para 
que os documentos de trabalho possam servir as necessidades dos utilizadores;

5. Insta o Provedor Justiça a racionalizar os custos das traduções e a servir-se, para o efeito, 
dos serviços "externos" do Parlamento, reforçando, por via contratual, a diversificação dos 
canais utilizados e optimizando deste modo os resultados;

6. Insta as Partes no Acordo Interinstitucional de 15 de Março de 2006 a respeitarem 
escrupulosamente o disposto no nº 4 do seu artigo 1º, no que se refere ao pagamento dos 
serviços de cooperação, com base em estimativas justas, transparentes e razoáveis;

7. Solicita ao Provedor Justiça que apresente um relatório sobre a aplicação do novo acordo 
de cooperação com o Parlamento Europeu, em vigor há mais de um ano, indicando os 
benefícios obtidos, as limitações ou obstáculos, bem como as oportunidades a explorar, 
em particular nos sectores-chave da interpretação, da tradução e das tecnologias da
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informação.
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