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KORT MOTIVERING

Utskottet för framställningar har noterat de beräkningar som Europeiska ombudsmannen har 
gjort när det gäller budgetkraven för 2008. Ombudsmannen överlämnade dem till 
Europaparlamentets talman genom en skrivelse av den 4 april 2007, enligt artikel 31 i 
budgetförordningen.

Vi känner alla till att ombudsmannen bedriver olika typer av verksamhet. Förutom 
kärnverksamheten att behandla klagomål och genomföra utredningar har ytterligare 
verksamhetsområden vuxit fram, bland annat samarbetet inom Europeiska 
ombudsmannanätverket. Även sidoverksamheter har uppstått, bland annat när det gäller 
kommunikation, som nyligen tog sig uttryck i en trefaldig strategi om public relations, en 
omstrukturering av webbplatsen och kommunikation riktad till användarkategorier och 
användargrupper. Till dessa kan tilläggas den administrativa verksamheten och 
förvaltningsverksamheten, som bedrivs horisontellt och gentemot allmänheten i dess kontakt 
med ombudsmannen.

Av de slutliga siffrorna på de sammanlagda utgifterna och kostnaderna för 2006 framgår att 
endast 48 procent utgörs av personalutgifter och kostnader för den verksamhet som står i nära 
förbindelse med ombudsmannens mandat. Samtidigt uppgår utgifterna och kostnaderna för 
kommunikation och de horisontella tjänsterna till 21 respektive 24 procent.

Att döma av arbetsbelastningen under det första kvartalet 2007 ligger antalet klagomål kvar 
på samma nivå som de två föregående åren. Därmed borde de beräknade utgifterna för 
ombudsmannens budget för 2008 i stort sett vara oförändrade.

De sammanlagda anslag som begärs uppgår till 8 252 800 euro. Detta utgör en ökning med 
382 200 euro och motsvarar en ökning av budgeten för 2007 med 4,69 procent.
Europaparlamentets beräknade utgifter för samma period uppgår till 1 491 400 000 euro, 
vilket utgör en ökning med 6,7 procent jämfört med förra året. I detta avseende framgår det 
tydligt av budgeten att personalutgifterna, som är en fastställd utgiftskategori, utgör 
75,4 procent av de sammanlagda utgifterna. Stabiliseringen av arbetsbördan har minskat 
ökningen av tjänsteförteckningen, som nästan fördubblades mellan 2003 och 2006, från 
31 tjänster till nuvarande 57 tjänster. Den största utgiftsökningen, vilken uppgår till 
4,65 procent, utgörs dock av uppflyttningen av tolv befintliga tjänster (elva assistenter och 
en handläggare). Detta kan jämföras med en motsvarande utgiftsökning av 
Europaparlamentets budget med 3 procent.

Den nya strategin att samarbeta med Översättningscentrum för Europeiska unionens organ när 
det gäller översättning, effektivisera de viktigaste arbetsdokumenten, välja ut de dokument 
som skall översättas och publicera en sammanfattning av en del av dem på Internet verkar 
ännu inte ha gett resultat, särskilt inte när det gäller att minska kostnaderna. Det är tydligt att 
den ökade kostnaden (från 42,50 euro till 59,60 euro) per sida som Europaparlamentet 
översätter åt ombudsmannen är ytterligare en utgiftskälla för 2008. Detta innebär en 
utgiftsökning på 13 procent för den budgetposten jämfört med 2007. Föredraganden 
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underskattar verkligen inte vikten av tolknings- och översättningstjänsterna som medel för 
olika sätt att kommunicera med allmänheten, men ser även gärna att man förbättrar dem så 
att ledamöterna får tillgång till dokumenten snabbare och alla förfaranden effektiviseras. 
Hon uppmanar även ombudsmannen att variera mellan olika översättningstjänster genom att 
välja det mest ekonomiska alternativet – Översättningscentrum och frilansande översättare –
och förbättra deras fullgörande av avtalen när det gäller leveranstid och effektivitet av det som 
produceras.

Avslutningsvis uppmanar föredraganden ombudsmannen att utnyttja alla möjligheterna med 
det nya samarbetsavtalet mellan de två institutionerna som undertecknades den 15 mars 2006 
och trädde i kraft i april 2006. Hon uppmanar även honom att överlämna en rapport om och 
en aktuell bedömning av avtalets resultat, särskilt inom nyckelsektorerna översättning och 
informationsteknik (artiklarna 7 och 12). Där finns det störst utsikter att uppnå största möjliga
synergieffekter mot bakgrund av likheterna mellan ombudsmannens kärnverksamhet och den 
mer omfattande verksamhet som utskottet för framställningar bedriver.

FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att budgetökningen på 4,69 procent kan godtas, mot bakgrund av 
inflationseffekterna och de ökade levnadskostnader som kommissionen räknar med, 
förutsatt att den utgör en framtida referensgräns om antalet klagomål ligger kvar på 
samma nivå.

2. Europaparlamentet gläds åt att ombudsmannen har lyckats göra besparingar inom en del 
budgetposter, om än i mindre skala än under 2007, och uppmuntrar honom att fortsätta att 
spara in på olika budgetutgifter.

3. Europaparlamentet uppmanar ombudsmannen att se på kostnaderna för uppflyttning av 
personaltjänster ur ett flerårigt perspektiv (tolv under 2008, varav elva assistenter och 
en handläggare) och i årsrapporten förklara hur man från fall till fall har använt 
möjligheterna till karriärutveckling genom att ange de olika kriterierna för befordran.

4. Europaparlamentet stöder ombudsmannens mer flexibla inställning till 
översättningsstrategin som syftar till att i större utsträckning anpassa arbetsdokumenten
till användarnas behov.

5. Europaparlamentet uppmanar ombudsmannen att rationalisera kostnaderna för 
översättning och i det syftet ingå avtal med andra parter än Europaparlamentet för att öka 
spridningen mellan de tjänster som används och samtidigt optimera resultaten.

6. Europaparlamentet påminner parterna till det interinstitutionella avtalet av 
den 15 mars 2006 om att det är nödvändigt att strängt följa bestämmelserna i artikel 1.4 i 
avtalet om en skälig, öppen och motiverad beräkning av kostnaderna för 
samarbetstjänsterna.
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7. Europaparlamentet uppmanar ombudsmannen att rapportera om tillämpningen av det nya 
samarbetsavtalet med Europaparlamentet som trädde i kraft för mer än ett år sedan genom 
att ange fördelarna med avtalet och dess begränsningar eller hinder samt ange vilka 
möjligheter som kan utnyttjas, särskilt när det gäller nyckelsektorerna tolkning, 
översättning och informationsteknik.


