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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1773/2012 af Marco Bava, italiensk statsborger, om anvendelse 
af det italienske sprog i forbindelse med udarbejdelsen af dokumenter til 
offentlige EU-høringer

1. Sammendrag

Andrageren, som agter at deltage i offentlige EU-høringer, spørger, om det er muligt at 
anvende det italienske sprog i henhold til ordningen om flersprogethed.

Andrageren påpeger, at Kommissionens dokumenter ofte kun foreligger på engelsk, som er 
det officielle sprog for lande, der kun delvist deltager i Den Europæiske Union, idet det f.eks. 
har valgt ikke at indføre euroen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

Kommissionen lægger stor vægt på princippet om flersprogethed og gør sit bedste for at sikre, 
at der ikke sker forskelsbehandling af borgerne på grund af sprog. Den sikrer, at der er fuld 
respekt om EU-borgernes rettigheder, således som de er knæsat i traktaterne, hvilket bl.a. 
indebærer, at borgerne kan henvende sig til Unionens institutioner og få svar på ethvert af 
Unionens officielle sprog. Dette gælder også for svar i forbindelse med offentlige høringer, 
uanset hvilket/hvilke sprog de er offentliggjort på.

Kommissionen vil imidlertid gerne påpege, at ressourcerne til oversættelse er begrænsede og 
især går til at opfylde dens retlige oversættelsesforpligtelser (al lovgivning og alle dokumenter 
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af politisk betydning skal oversættes til alle officielle EU-sprog). Derfor kan ikke alle 
høringsdokumenter stilles til rådighed på alle EU-sprog. 

Ikke desto mindre tilstræber Kommissionen, da den er overbevist om vigtigheden af høringer 
med henblik på en effektiv politikudformning, at stille oversættelse til rådighed af så mange 
dokumenter som muligt under hensyntagen til deres betydning og strategiske karakter. For 
eksempel oversættes grønbøger og hvidbøger principielt til alle sprog, da de betragtes som en 
politisk prioritet i forbindelse med høringer.

I denne sammenhæng gøres der opmærksom på meddelelsen om målrettet EU-regulering, 
som Kommissionen vedtog i slutningen af 20121, og på det ledsagende arbejdsdokument om 
resultaterne af en gennemgang af Kommissionens høringspolitik2. I sidstnævnte dokument 
udtrykkes der opbakning til Kommissionens høringspolitik og høringsredskaber, men 
samtidig peges der på områder, hvor der kan gøres yderligere forbedringer, og det overvejes, 
hvordan man bedre kan nå de direkte berørte borgere, i hvilken forbindelse sproglig 
tilgængelighed nævnes som en mulig faktor.

I denne forbindelse nævner Kommissionen et sæt foranstaltninger, som den overvejer at 
træffe for at styrke og forbedre rækkevidden af sine høringer. Heri indgår offentliggørelse af 
en rullende tidsplan for planlagte høringer på hjemmesiden "Kom til orde i Europa", 
anvendelse af nye høringsredskaber og af medlemsstaternes kommunikationskanaler samt 
forbedring af kvaliteten af feedback. Kommissionen forpligter sig også til at undersøge, om 
høringsdokumenter og sammendrag kan oversættes i større omfang inden for de eksisterende 
budgetrammer. 

Til opfølgning er Kommissionen gået i gang med at undersøge alle tilgængelige måder, 
hvorpå der kan sikres en sprogligt bredere adgang til offentlige høringsdokumenter inden for 
de eksisterende budgetbegrænsninger, f.eks.: redigering og forkortelse af høringsdokumenter 
og online-spørgeskemaer for at gøre oversættelse mindre ressourceintensiv; retningslinjer for 
klar formulering og optimal sprogdækning; mere systematisk tilrådighedsstillelse af link til 
tilgængelige oversættelser, når sådanne findes for relevante dokumenter; maskinoversættelse 
af bestemte dokumenter; større kendskab i tjenestegrenene til tilgængelige 
oversættelsesredskaber og bedre udnyttelse af dem for at opnå den størst mulige grad af 
flersprogethed. Strømlining af procedurer og udvikling af planlægningsredskaber vil også 
kunne bidrage til, at der i større grad kan tages højde for oversættelsesbehov i forbindelse med 
offentlige høringer.

                                               
1 Meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget, COM(2012)0746 af 12. december 2012.
2 Review of the Commission Consultation Policy, SWD(2012) 422. 


