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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za peticije je seznanjen z napovedjo proračunskih potreb Evropskega varuha 
človekovih pravic v proračunskem letu 2008, ki so bile 4.4.2007 pisno posredovane 
predsedniku Evropskega parlamenta v skladu s členom 31 finančne uredbe. 

Splošno znano je, da dejavnosti varuha človekovih pravic potekajo na različnih področjih. 
Poleg poglavitne dejavnosti, ki zadeva obravnavo pritožb in pripravo preiskav, so se sčasoma 
razvile tudi dodatne (na primer sodelovanje v evropski mreži varuhov) in dopolnilne 
dejavnosti, kot je področje komuniciranja, ki je bilo nedavno opredeljeno v okviru trojne 
strategije in vključuje odnose z javnostmi, prenovo spletne strani ter komunikacijo z
različnimi kategorijami in skupinami uporabnikov. Treba je omeniti še upravne, vodstvene, 
horizontalne in podporne dejavnosti, namenjene javnosti, ki zahteva posredovanje varuha 
človekovih pravic.

Končni podatki za leto 2006 kažejo, da odhodki za osebje ter stroški za dejavnosti, ki so tesno 
povezane z mandatom varuha človekovih pravic, ne presegajo 48 % skupnih stroškov, 
medtem ko stroški za komuniciranje znašajo 21 %, za horizontalne storitve pa 24 %.
Kar zadeva delovno obremenitev zaradi vlaganja pritožb, se na podlagi podatkov iz prvega 
četrtletja 2007 zdi, da ostaja raven obremenitve stabilna in je enaka ravni, ki je bila 
zabeležena v preteklih dveh letih. Na podlagi teh domnev se pričakovani odhodki za proračun 
varuha človekovih pravic za leto 2008 ne bi smeli občutno spremeniti.

Skupaj se zahtevajo odobrena sredstva v višini 8.252.800 EUR, kar pomeni povečanje za 
382.200 EUR ali za 4, 69 % v primerjavi s proračunom za leto 2007. Za isto obdobje 
Evropski parlament načrtuje odhodke v višini 1.491.400.000 EUR, kar pomeni 6,7 % več kot 
prejšnje leto. Podatki iz proračuna jasno kažejo, da odhodki za osebje, ki je postavka z 
določeno zgornjo mejo, dosegajo 75,4 % skupnega proračuna. Čeprav je stabilnost delovne 
obremenitve ukrotila odpiranje novih delovnih mest (od 31 v letu 2003 se je do leta 2006 
njihovo število skoraj podvojilo in sedaj znaša 57) je razlog za največje povečanje odhodkov, 
ki dosega 4, 65%, povišanje kategorije 12 obstoječih delovnih mest (11 AST in 1 AD) v 
primerjavi s 3 % povečanjem odhodkov za ta namen v proračunu Evropskega parlamenta. 

Zdi se, da nova politika na področju prevajanja, ki vključuje sodelovanje s Prevajalskim 
centrom za organe Evropske unije, zmanjšanje strani najpomembnejših delovnih dokumentov, 
izbiro dokumentov, ki jih je treba prevesti, ter začetek objavljanja povzetka teh dokumentov 
na spletu, še ni obrodila vseh sadov, zlasti v smislu prihrankov pri odhodkih. Zdi se, da so 
razlog za povečanje odhodkov v letu 2008 višji skupni stroški za prevedeno stran (od 42,5 na 
59, 6 EUR); to storitev za varuha človekovih pravic opravljajo službe Parlamenta. To bi 
pomenilo povečanje odhodkov za to postavko za 13 % v primerjavi z letom 2007. 
Pripravljavka mnenja nikakor ne podcenjuje pomena služb za prevajanje in tolmačenje kot 
sredstva, ki omogoča raznovrstne oblike dialoga z državljani, ampak ravno nasprotno, 
podpira njihovo izboljšanje. To bi poslancem omogočilo, da hitreje dostopajo do dokumentov, 
kar bi izboljšalo vse postopke. Poleg tega poziva varuha človekovih pravic, naj poveča 
razpoložljivost različnih ponudnikov prevajalskih storitev in izbere tiste, ki so cenovno 
najugodnejši (prevajalski center in zunanji prevajalci) ter s pomočjo pogodbenih obveznosti 
doseže večjo hitrost in učinkovitost pri zagotavljanju končnega izdelka. 
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Nazadnje poziva varuha, naj v celoti izkoristi vse možnosti novega sporazuma o sodelovanju 
med obema institucijama, ki je bil podpisan 15. marca 2006 in je začel veljati aprila 2006. V 
zvezi s tem ga poziva, naj pripravi poročilo ter posodobljeno oceno svojih rezultatov, zlasti na 
ključnih področjih prevajanja in informacijske tehnologije (člena 7 in 12), kjer se lahko 
doseže največja stopnja sinergije, in sicer ob upoštevanju skupnih točk med poglavitno 
dejavnostjo varuha človekovih pravic in tisto, ki jo na splošnejši ravni opravlja Odbor za 
peticije.



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

SL

POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije o 
prvi obravnavi splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008 vključi 
naslednje pobude:

1) meni, da se ob upoštevanju napovedi Komisije o učinku inflacije in povečanju 
življenjskih stroškov lahko odobri povečanje proračuna za 4,9 %, vendar pod pogojem, 
da bo to v prihodnje referenčni prag, če bo število vloženih pritožb še naprej stabilno;  

2) izraža zadovoljstvo, da je varuhu človekovih pravic v nekaterih proračunskih vrsticah 
uspelo ustvariti prihranke, četudi manj uspešno kot v letu 2007, in ga spodbuja, naj 
nadaljuje s politiko prerazporejanja teh prihrankov v okviru svojega proračuna;  

3) poziva urad varuha človekovih pravic, naj pri odhodkih za povišanje kategorije delovnih 
mest osebja (12 v letu 2008, natančneje 11 AST in 1 AD) upošteva večletni vidik ter naj 
v letnem poročilu za vsak primer posebej opraviči uporabo možnosti za poklicno 
napredovanje in navede različna merila, ki se uporabljajo za povišanje;

4) podpira prožnejši pristop politike varuha človekovih pravic na področju prevajanja, da se 
zagotovi večja uporabnost pripravljenih delovnih dokumentov za uporabnike; 

5) poziva varuha človekovih pravic k racionalizaciji stroškov za prevajanje ter k uporabi 
zunanjih služb Parlamenta v ta namen; prav tako ga poziva, naj s pogodbenimi sredstvi 
poveča razpoložljivost različnih ponudnikov prevajalskih storitev in hkrati izboljša 
rezultate;

6) poziva podpisnice medinstitucionalnega sporazuma z dne 15. marca 2006 k natančnemu 
spoštovanju določb iz člena 1(4) tega sporazuma, ki zadevajo plačilo storitev za 
sodelovanje, in sicer na podlagi poštenega, preglednega in razumnega načrta prihodkov in 
odhodkov; 

7) poziva varuha človekovih pravic, naj pripravi poročilo o izvajanju novega sporazuma o 
sodelovanju z Evropskim parlamentom, ki je v veljavi že več kot eno leto, ter v poročilu 
navede prednosti in slabosti (ali pomanjkljivosti) tega sporazuma, prav tako katere 
možnosti je še mogoče izkoristiti, zlasti na ključnih področjih tolmačenja, prevajanja in 
informacijske tehnologije.
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