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NÁVRHY

Výbor pre petície zobral na vedomie odhady Európskeho ombudsmana týkajúce sa jeho 
finančných požiadaviek na rozpočet na rok 2008, ktoré predložil predsedovi Európskeho 
parlamentu, spoločne s listom zo 4. apríla 2007 v súlade s článkom 31 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách.

Ombudsman, ako je známe, vykonáva celý rad činností v rôznych oblastiach. Okrem 
ústrednej úlohy, ktorou je skúmanie sťažností a vedenie vyšetrovania, mu časom pribudli 
doplnkové funkcie, ako napríklad spolupráca v oblasti európskej siete ombudsmanov, 
vedľajšie činnosti, ako komunikácia, ktorá nedávno nadobudla podobu trojitej stratégie 
založenej na vzťahoch s verejnosťou, reštrukturalizácii webovej stránky a komunikácii 
zameranej na kategórie a skupiny používateľov. Ďalej sem patria administratívne a riadiace 
činnosti, aktivity na horizontálnej úrovni a podporné činnosti určené verejnosti, ktorá sa na 
ombudsmana obracia.

Podľa súvahy za rok 2006 výdavky na zamestnancov a výdavky súvisiace s povinnosťami 
ombudsmana neprevyšujú 48% celkových výdavkov, zatiaľ čo výdavky na komunikáciu  
predstavujú 21% a na horizontálne služby 24%.
Čo sa týka objemu práce v súvislosti so sťažnosťami, zdá sa, že údaje z prvého štvrťroka 2007 
potvrdzujú stabilitu úrovne zaznamenanú za ostatné dva roky. Na základe toho možno 
predpokladať, že plánované výdavky na rozpočet ombudsmana na rok 2008 by sa nemali 
zvýšiť.

Požadovaný celkový rozpočet predstavuje 8 252 800 EUR so zvýšením o 382 200 EUR, čo je 
4,69%-né zvýšenie v porovnaní s rozpočtom na rok 2007. Európsky parlament na to isté 
obdobie predpokladá výdavky vo výške 1 491 400 000 EUR, čo predstavuje 6,7%-né 
zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  V tejto súvislosti jasne vyplýva skutočnosť, 
že výdavky na zamestnancov, ktoré sú pevne stanoveným okruhom, predstavujú 75,4% 
celkového rozpočtu. Hoci v dôsledku stabilizácie pracovného zaťaženia sa pozastavilo 
rozšírenie plánu stavu zamestnancov, ktorý sa z 31 miest v roku 2003 takmer zdvojnásobil v 
roku 2006 na súčasných 57 miest, najväčšie zvýšenie výdavkov, ktoré predstavuje 4,65%, si 
vyžiadalo preradenie pracovníkov z 12 existujúcich pracovných miest do vyššej triedy (11 
AST a 1 AD) v porovnaní s 3%-ným nárastom výdavkov na ten istý účel v rozpočte EP.

Nová politika zabezpečovania prekladu prostredníctvom spolupráce s Prekladateľským 
centrom pre inštitúcie EÚ, zjednodušenie hlavných pracovných dokumentov, výber 
dokumentov, ktoré treba preložiť, a uverejnenie niektorých z nich na internete v podobe 
zhrnutia podľa všetkého neprinieslo žiadané výsledky, najmä pokiaľ ide o úsporu nákladov.
Ďalšie výdavky sú pravdepodobne spôsobené nárastom jednotkových nákladov (z 42,5 na 
59,6 EUR) na stranu textu, ktorý pre ombudsmana preložili oddelenia Európskeho 
parlamentu. Znamenalo by to 13%-ný nárast výdavkov tejto kapitoly v porovnaní s rokom 
2007. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nielenže nepodceňuje význam 
tlmočníckych a prekladateľských služieb ako prostriedku mnohorakých foriem dialógu s 
občanom, ale dokonca podporuje ich posilnenie, aby sa skrátila doba na sprístupnenie 
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dokumentov jednotlivým poslancom s cieľom zdokonaliť všetky postupy, a takisto vyzýva 
ombudsmana, aby diverzifikoval dodávateľov prekladov a volil čo najúspornejšie riešenie, 
teda Prekladateľské centrum a externých prekladateľov, ktorým by ponúkol finančne 
výhodnejšie zmluvy za rýchle a účinné dodanie prekladov.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko na záver vyzýva ombudsmana, aby plne 
využíval možnosti vyplývajúce z novej dohody o spolupráci medzi inštitúciami, ktorá bola 
podpísaná 15. marca 2006 a nadobudla účinnosť v apríli 2006. V tejto súvislosti ho 
podnecuje k predloženiu správy a aktualizovanému vyhodnoteniu dosiahnutých výsledkov, a 
to najmä v kľúčových oblastiach prekladu a informačných technológií (články 7 a 12), v 
ktorých je možné realizovať efektívnu spoluprácu vzhľadom na súbežný charakter hlavnej 
činnosti ombudsmana a činnosti so širším rozsahom pôsobnosti, ktorú vykonáva Výbor pre 
petície.

NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1) domnieva sa, že zvýšenie rozpočtu o 4,69% možno schváliť vzhľadom na vplyv inflácie a 
na zvýšenie životných nákladov, ktoré predpokladá Komisia, pokiaľ by slúžil ako 
referenčná hodnota v budúcnosti, ak sa potvrdí údaj o stabilizácii počtu sťažností;     

2) je potešený tým, že ombudsmanovi sa podarilo dosiahnuť úspory v niektorých 
rozpočtových riadkoch, aj keď v menšej miere v porovnaní s rokom 2007, a nabáda ho k 
tomu, aby pokračoval v politike realizácie úsporných opatrení, čo sa týka výdavkov v 
rámci jeho rozpočtu;  

3) žiada úrad ombudsmana, aby prijal viacročný výhľad, pokiaľ ide o výdavky súvisiace s 
preradzovaním pracovníkov do vyšších tried (12 v roku 2008, z toho 11 AST a 1 AD), a 
aby vo výročnej správe zakaždým zdôvodnil využitie možností kariérneho postupu s 
uvedením rôznych kritérií povýšenia;       

4) podporuje pružnejší prístup ombudsmana v oblasti prekladov s cieľom viac prispôsobiť 
preložené pracovné dokumenty potrebám používateľov;  

5) vyzýva ombudsmana, aby racionalizoval náklady na preklady a aby na tieto účely 
využíval služby mimo Parlamentu, pričom by pri uzatváraní zmlúv kládol dôraz na 
diverzifikáciu dodávateľov prekladov a zároveň na dosiahnutie čo najlepších výsledkov;         

6) pripomína zmluvným stranám medziinštitucionálnej dohody z 15. marca 2006 potrebu 
dôsledne dodržiavať ustanovenie článku 1 ods. 4 tejto dohody, pokiaľ ide o platby za 
služby poskytované v rámci spolupráce na základe spravodlivých, transparentných a 
opodstatnených odhadov;      

7) vyzýva ombudsmana, aby predložil správu o uplatňovaní novej dohody o spolupráci s 
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Európskym parlamentom, ktorá platí už viac ako rok, s uvedením prínosu, nedostatkov a 
prekážok, ako aj možností jej využitia, najmä v kľúčových oblastiach tlmočenia, prekladu 
a informačných technológií.
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