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KORT BEGRUNDELSE

Udvalget for Andragender har taget Den Europæiske Ombudsmands overslag over 
institutionens budgetbehov i regnskabsåret 2011, som blev fremsendt til budgetmyndigheden i 
medfør af finansforordningens artikel 31, til efterretning.

Det er Den Europæiske Ombudsmands opgave at finde retfærdige løsninger på klager over 
EU-institutioner. Han opfordrer også til gennemsigtighed og fremmer en administrativ 
servicekultur. Ombudsmanden har et tæt samarbejde med andre EU-institutioner og -organer 
og med det europæiske netværk af nationale og regionale ombudsmænd.

Ombudsmandens budget består af tre hoveddele: udgifter vedrørende personale, udgifter 
vedrørende bygninger, møbler, udstyr osv. og udgifter i forbindelse med institutionens 
udførelse af generelle opgaver.

For at kunne udføre alle sine opgaver anmoder Den Europæiske Ombudsmand i 
budgetoverslagene for regnskabsåret 2011 om et samlet beløb på 9.395.100 euro. Det er en 
stigning på 0,67 % (62.825 euro) sammenlignet med budgettet for 2010. I de foregående år 
var budgetstigningerne væsentligt højere med + 5,95 % i 2009 og + 7,14 % i 2010. 

I lyset af den nuværende finansielle og økonomiske krise og for at vise solidaritet med 
nationale og regionale kolleger, som oplever hårde tider med hensyn til deres budgetter, har 
ombudsmanden forsøgt at begrænse budgetstigningerne mest muligt. 

På den anden side har ombudsmanden fået nye ansvarsområder. Ombudsmandens mandat er i 
medfør af Lissabontraktaten blevet udvidet fra "Fællesskabets institutioner og organer" til 
"Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer". Dette vil uden tvivl få indvirkning 
på hans arbejdsbyrde i fremtiden. 

Overslagene for 2011 tager ikke specielt højde for disse nye opgaver, og ombudsmanden 
anfører, at han ikke kan give garantier med hensyn til de nuværende begrænsningers 
holdbarhed. Han oplyser også, at han vil anmode om supplerende midler, hvis den yderligere 
arbejdsbyrde i henhold til Lissabontraktaten tvinger ham til det. Dette er på nuværende 
tidspunkt hypotetisk, og det står ikke umiddelbart klart, hvad virkningen kan blive i praksis.

Ombudsmandens tjenestegrene har ligesom i forbindelse med tidligere overslag gennemgået 
alle budgetposter for at identificere og generere besparelser og/eller omfordele midler. Dette 
har resulteret i samlede besparelser for 2011 på 273.500 euro. Besparelserne omfatter mere 
end 80 % af den samlede stigning i andre budgetposter, bl.a. som følge af øgede udgifter til 
oversættelse på grund af en ny prispolitik fra Oversættelsescentret for Den Europæiske 
Unions Organer (CDT) og øgede it-udgifter til forbedring af et forældet 
videokonferencesystem, der anvendes til kommunikation mellem ombudsmandens kontorer i 
Strasbourg og Bruxelles.

Ombudsmanden oplyser, at de resultater, der blev opnået i 2009, var meget positive. 
Undersøgelserne blev afsluttet hurtigere uden negative virkninger på kvaliteten. Det skyldes 
delvis det yderligere personale, som ombudsmanden var i stand til at ansætte på grundlag af 
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budgettet for 2009, og delvis anvendelsen af innovative undersøgelsesmetoder. Sagerne blev i 
2009 i gennemsnit afsluttet efter en undersøgelsesperiode på ni måneder, og næsten 60 % af 
undersøgelserne resulterede i en tilfredsstillende løsning på klagen.

Hvad angår personale, omfattede ombudsmandens stillingsfortegnelse i budgettet for 2010 63 
stillinger: 16 tjenestemænd og 47 midlertidigt ansatte (35 AD- og 28 AST-stillinger). Hvad 
angår budgettet for 2011, anmoder ombudsmanden om en yderligere AST-stilling samt 12
opgraderinger (6 AST og 6 AD) i henhold til tjenestemandsvedtægtens artikel 6, stk. 2. 
Endvidere anmoder han om at få ændret en AD14-stilling fra en midlertidig til en fast stilling. 

Med hensyn til institutionens uddannelsespolitik foreslår ombudsmanden at øge midlerne til 
uddannelse i 2011 fra 37.000 euro til 45.000 euro. Hvis disse midler var til rådighed, kunne 
institutionen udvide sin nye uddannelsespolitik, som der allerede blev taget højde for i 
overslagene for 2010, og som træder i kraft i andet halvår af 2010.

Ordføreren støtter ombudsmandens anmodninger og er af den opfattelse, at de samlede 
budgetmidler, der anmodes om i overslagene, vil gøre det muligt for ham at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til ombudsmandens statut og udføre sine opgaver effektivt.



PA\817320DA.doc 5/5 PE442.807v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at de bevillinger, Den Europæiske Ombudsmand anmoder om, vil gøre det muligt 
for ham at opfylde sine forpligtelser i henhold til ombudsmandens statut og for 
institutionen at udføre dens opgaver effektivt; 

2. bemærker, at i forhold til 2009 (+ 5,95 %) og 2010 (+ 7,14 %) er stigningen i de 
budgetmidler, ombudsmanden anmoder om for 2011, kun på 0,67 % (62.825 euro);  

3. roser ombudsmanden for at udvise tilbageholdenhed og udtrykke solidaritet med hans 
nationale og regionale kolleger, som i den nuværende finansielle og økonomiske krise er i 
en vanskelig situation med hensyn til deres budgetter;

4. påpeger, at Lissabontraktatens ikrafttræden har udvidet ombudsmandens mandat fra 
"Fællesskabets institutioner og organer" til "Unionens institutioner, organer, kontorer og 
agenturer", hvilket medfører nye ansvarsområder, særlig i forbindelse med Det 
Europæiske Råd og den anden søjle i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik;  

5. er opmærksom på, at det ikke er sikkert, at det nuværende begrænsede budget i 
betragtning af ombudsmandens yderligere ansvarsområder i medfør af Lissabontraktaten 
er holdbart; opfordrer ombudsmanden til fortsat at fremlægge realistiske, 
omkostningsbaserede overslag, som fuldt ud tager højde for behovet for at forvalte knappe 
midler bedst muligt;

6. glæder sig over, at 2009 har været et meget positivt år, hvor undersøgelserne blev afsluttet 
hurtigere uden at bringe kvaliteten i fare; påpeger, at dette var et resultat af både 
yderligere menneskelige ressourcer og indførelsen af innovative undersøgelsesmetoder; 
opfordrer ombudsmanden til at arbejde på at fastholde disse fremragende resultater; 

7. tager til efterretning, at ombudsmanden ligesom tidligere har gennemgået alle 
budgetposter for at generere besparelser og omfordele midler; glæder sig over, at dette har 
resulteret i samlede besparelser på 273.500 euro, som dækker mere end 80 % af den 
samlede stigning i budgettet for 2011 (336.325 euro), og forklarer den meget begrænsede 
stigning i dette budget (62.825 euro); 

8. støtter ombudsmandens anmodning om en yderligere AST-stilling, 12 opgraderinger (6 
AD- og 6 AST-stillinger) og en (AD 14) ændring fra en midlertidig til en fast stilling; 
støtter ombudsmandens forslag om at øge bevillingerne til uddannelse og indlede en 
kvalitetstyringsrevision i 2011.


