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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по петиции взе предвид бюджетните прогнози на Европейския омбудсман 
относно бюджетните му потребности за финансовата 2011 година, които омбудсманът 
представи на бюджетния орган в съответствие с член 31 от Финансовия регламент.

Задачата на Европейския омбудсман е да се стреми към намирането на безпристрастни 
решения по жалби, подадени срещу институции на Европейския съюз. Той също така 
поощрява прозрачността и насърчава административна култура на обслужването. 
Омбудсманът работи в тясно сътрудничество с останалите институции и органи на ЕС, 
както и с европейската мрежа на националните и регионални омбудсмани.

Бюджетът на омбудсмана се формира от три основни части: разходи, свързани с 
персонала, разходи за сгради, мебели, оборудване и т.н., както и разходи, произтичащи 
от общите функции, които институцията изпълнява.

С цел подсигуряване на изпълнението на всички свои задачи, в бюджетните си 
прогнози за финансовата 2011 година Европейският омбудсман изисква сума, 
възлизаща общо на 9 395 100 евро. Това представлява увеличение от 0,67% (62 825 
евро) в сравнение с неговия бюджет за 2010 г. В предходните години увеличенията на 
бюджета бяха значително по-големи: + 5,95% през 2009 г. и + 7,14% през 2010 г. 

В контекста на наблюдаващата се в момента финансова и икономическа криза, както и 
за да демонстрира солидарност със своите колеги на национално и регионално 
равнище, които преминават през труден период, що се отнася до техните бюджети, 
омбудсманът се е опитал да ограничи във възможно най-висока степен увеличението на 
бюджетните средства. 

От друга страна, омбудсманът е натоварен с някои нови отговорности. Съгласно 
Договора от Лисабон мандатът на омбудсмана е разширен от „институции и органи на 
Общността” до „институции, органи, служби или агенции на Съюза”. Без съмнение, 
това ще окаже въздействие в бъдеще върху неговата работна натовареност. 

Бюджетните прогнози за 2011 г. не отчитат конкретно тези нови задачи, като 
омбудсманът посочва, че не може да предостави гаранции по отношение на 
устойчивостта на текущото ниво на ограниченията в разходите. Също така посочва, че 
ако допълнителната работна натовареност, произтичаща от Договора от Лисабон, го 
принуди да изиска допълнителни средства, той ще стори това. На този етап 
вероятността е хипотетична, като в момента не може да се прецени какво всъщност би 
могло да бъде въздействието.

Както беше направено и по отношение на предишни бюджетни прогнози, службите на 
омбудсмана са разгледали подробно всички бюджетни редове, за да открият и 
генерират спестявания и/или да пренасочат средства. В резултат на тази дейност за 
2011 г. са спестени средства, възлизащи на обща сума от 273 500 евро. Спестената сума 
покрива над 80% от общото увеличение по другите бюджетни редове, произтичащо, 
наред с останалото, от повишените разходи за превод, дължащи се на новата политика 
на ценообразуване на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT), и 
увеличението на разходите, свързани с информационните технологии, които целят 
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подобряване на остарялата система за видеоконферентна връзка, използвана за 
комуникация между службите на омбудсмана в Страсбург и Брюксел.

Омбудсманът посочва, че постигнатите през 2009 г. резултати са много позитивни. 
Разследванията са приключвани по-бързо, без да има отрицателни последици за 
качеството. Това се обяснява частично с допълнителните служители, които 
омбудсманът имаше възможност да наеме на работа от бюджета за 2009 г. насетне, 
както и от използването на новаторски методи за провеждане на разследванията. През 
2009 г. делата са били приключвани след период на разследване от 9 месеца средно, 
като почти 60% от разследванията са довели до удовлетворително решение по жалбата.

Що се отнася до персонала, в бюджета за 2010 г. щатното разписание на омбудсмана 
включваше 63 длъжности: 16 длъжностни лица и 47 срочно наети служители (35 
длъжности AD и 28 длъжности AST). За бюджета за 2011 г. омбудсманът изисква 1 
допълнителна длъжност AST, както и дванадесет повишения (6 AST и 6 AD), в 
съответствие с член 6.2 от Правилника за длъжностните лица. В допълнение, изисква 
една длъжност AD14 да се превърне от временна в постоянна длъжност. 

По отношение на политиката на институцията му в областта на обучението 
омбудсманът предлага през 2011 г. средствата за обучение да се увеличат от 37 000 
евро на 45 000 евро. Ако тези средства бъдат подсигурени, институцията би могла да 
разшири своята нова политика в областта на обучението, която беше предвидена още в 
бюджетните прогнози за 2010 г. и ще бъде въведена през втората половина на 2010 г.

Докладчикът одобрява исканията на омбудсмана и счита, че общата сума, на която 
възлизат изисканите в бюджетните прогнози бюджетни средства, ще му позволи да 
изпълни задълженията си по статута, както и да реализира ефективно своите задачи.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по бюджети да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че изискваните от Европейския омбудсман бюджетни кредити ще гарантират, 
че той е в състояние да изпълнява задълженията си по статута, и ще позволят на 
институцията му да реализира ефективно своите задачи; 

2. отбелязва, че в сравнение с 2009 г. (+ 5,95%) и 2010 г. (+ 7,14%) увеличението на 
бюджетните средства, които омбудсманът изисква за 2011 г., се ограничава до 
скромните 0,67% (62 825 евро);  

3. поздравява омбудсмана за това, че демонстрира въздържаност и изразява 
солидарност със своите колеги на национално и регионално равнище, които в 
настоящата финансова и икономическа криза се сблъскват с трудна ситуация, що се 
отнася до техните бюджети;

4. отбелязва, че влизането в сила на Договора от Лисабон разшири мандата на 
омбудсмана от „институции и органи на Общността” до „институции, органи, 
служби или агенции на Съюза”, което води до нови отговорности, по-специално във 
връзка с Европейския съвет и втория стълб от общата външна политика и политика 
на сигурност;  

5. съзнава, че с оглед на допълнителните отговорности на омбудсмана по силата на 
Договора от Лисабон поддържането на настоящото ограничено нарастване на 
бюджетните средства може да се окаже невъзможно; поощрява омбудсмана да 
продължи да представя реалистични, основаващи се на разходите бюджетни 
прогнози, които отчитат в пълна степен необходимостта от оптимално управление 
на оскъдните ресурси;

6. изразява задоволство от получената информация, според която 2009 г. е била една 
много положителна година, през която разследванията са били приключвани по-
бързо, без да се излага на риск качеството; отбелязва, че това е постигнато както 
вследствие на допълнителните човешки ресурси, така и вследствие на въвеждането 
на новаторски методи за провеждане на разследванията; поощрява омбудсмана да 
продължи своята работа с цел превръщане на тези отлични резултати в постоянни; 

6. отбелязва, че както и през предходните години, омбудсманът е разгледал подробно 
всички бюджетни редове, за да се генерират спестявания и да се пренасочат 
средства; изразява задоволство от констатацията, че в резултат на тази дейност са 
спестени средства, възлизащи на обща сума от 273 500 евро, която покрива над 80% 
от общото увеличение на бюджета за 2011 г. (336 325 евро) и обяснява силно 
ограниченото му увеличение (62 825 евро); 

7. подкрепя искането на омбудсмана за 1 допълнителна длъжност AST, за дванадесет 
повишения (6 AD и 6 AST) и за превръщането на една длъжност (AD 14) от 
временна в постоянна; одобрява предложението на омбудсмана за увеличаване на 
бюджетните кредити за обучение и за извършване на преглед на управлението на 
качеството през 2011 г.


