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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει υπόψη της την κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή όσον αφορά τις απαιτήσεις του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 
2011, την οποία υπέβαλε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 
31 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Η αποστολή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή συνίσταται στην επιδίωξη της δίκαιης έκβασης 
των αναφορών εναντίον των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, 
ενθαρρύνει τη διαφάνεια και προάγει τη διοικητική νοοτροπία εξυπηρέτησης. Ο 
Διαμεσολαβητής συνεργάζεται στενά με άλλα θεσμικά όργανα και φορείς της ΕΕ και με το 
ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών.

Ο προϋπολογισμός του διαμεσολαβητή αποτελείται από τρία κύρια μέρη: τις δαπάνες που 
αφορούν το προσωπικό, της δαπάνες που αφορούν τα κτίρια, τα έπιπλα, τον εξοπλισμό κλπ. 
και τις δαπάνες που προκύπτουν από τις γενικές λειτουργίες που επιτελεί το θεσμικό όργανο.

Προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσει όλα τα καθήκοντά του, ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής ζητεί στην κατάσταση προβλέψεών για το οικονομικό έτος 2011 συνολικό 
ποσό 9.395.100 ευρώ. Τούτο συνιστά αύξηση 0.67% (62.825 ευρώ) σε σύγκριση με τον 
προϋπολογισμό του για το 2010. Κατά τα προηγούμενα έτη, οι αυξήσεις του προϋπολογισμού 
ήταν αισθητά υψηλότερες και ανήλθαν σε + 5.95% το 2009 και σε + 7.14% το 2010. 

Υπό το φως της σημερινής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και προκειμένου να 
επιδειχθεί αλληλεγγύη με τους εθνικούς και περιφερειακούς ομολόγους του που διέρχονται 
δύσκολες εποχές για τους προϋπολογισμούς τους, ο Διαμεσολαβητής προσπάθησε να 
περιορίσει όσον το δυνατόν περισσότερο τις αυξήσεις του προϋπολογισμού.

Ωστόσο, ο Διαμεσολαβητής επωμίζεται ορισμένες νέες ευθύνες. Με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, η εντολή του Διαμεσολαβητή έχει επεκταθεί "από τα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας" στα "θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης". 
Τούτο θα έχει αναμφίβολα αντίκτυπο στον μελλοντικό φόρτο εργασίας του. 

Στην κατάσταση προβλέψεων για το 2011 δε λαμβάνονται ειδικά υπόψη αυτά τα νέα 
καθήκοντα και ο Διαμεσολαβητής αναφέρει ότι δεν μπορεί να παράσχει εγγυήσεις όσον 
αφορά τη δυνατότητα διατήρησης του σημερινού επιπέδου συγκράτησης. Αναφέρει επίσης 
ότι, εάν αναγκαστεί λόγω του επιπρόσθετου φόρτου εργασίας που επιφέρει η Συνθήκη της 
Λισαβόνας, θα ζητήσει πρόσθετους πόρους. Στο παρόν στάδιο, τούτο δεν είναι παρά μια 
υπόθεση και δεν είναι άμεσα εμφανές ποιον αντίκτυπο θα είχε στην πράξη.

Όπως και στην περίπτωση των προηγούμενων καταστάσεων προβλέψεων, οι υπηρεσίες του 
Διαμεσολαβητή εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού με στόχο τον  
εντοπισμό και την επίτευξη εξοικονομήσεων και/ή την ανακατανομή πόρων. Η πρακτική 
αυτή είχε ως αποτέλεσμα συνολικές εξοικονομήσεις ύψους 273.500 ευρώ για το 2011. Το 
ποσό που εξοικονομήθηκε καλύπτει περισσότερο από το 80% της συνολικής αύξησης άλλων 
κονδυλίων του προϋπολογισμού που προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την αύξηση του κόστους 
μετάφρασης, λόγω της νέας τιμολογιακής πολιτικής του Μεταφραστικού Κέντρου των 
Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αύξησης των δαπανών πληροφορικής για τη 
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βελτίωση του απηρχαιωμένου συστήματος τηλεδιασκέψεων που χρησιμοποιείται για την 
επικοινωνία μεταξύ των γραφείων του Διαμεσολαβητή στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες.

Ο Διαμεσολαβητής δηλώνει ότι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2009 ήταν πολύ 
θετικά. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν ταχύτερα χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα. 
Τούτο εξηγείται εν μέρει από το πρόσθετο προσωπικό που ο Διαμεσολαβητής ήταν σε θέση 
να απασχολήσει μετά τον προϋπολογισμό του 2009 και εν μέρει από τη χρήση καινοτόμων 
μεθόδων έρευνας. Το 2009 οι υποθέσεις περατώθηκαν κατά μέσο όρο μετά από περίοδο 
ερευνών διάρκειας 9 μηνών ενώ σχεδόν το 60% των ερευνών κατέληξαν σε ικανοποιητική 
έκβαση της αναφοράς.

Όσον αφορά το προσωπικό, το οργανόγραμμα του Διαμεσολαβητή στον προϋπολογισμό 
2010 συμπεριλάμβανε 63 θέσεις: 16 υπαλλήλους και 47 προσωρινούς υπαλλήλους (35 θέσεις 
AD και 28 θέσεις AST). Για τον προϋπολογισμό του 2011 ο Διαμεσολαβητής ζητεί 1 
πρόσθετη θέση AST και δώδεκα αναβαθμίσεις (6 AST και 6 AD), σύμφωνα με το άρθρο 6.2 
του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης. Επιπλέον, ζητεί μετατροπή μιας θέσης AD14 
από προσωρινή σε μόνιμη. 

Όσον αφορά την πολιτική επιμόρφωσης του θεσμικού οργάνου του, ο Διαμεσολαβητής 
προτείνει αύξηση των κονδυλίων που αφορούν την επιμόρφωση για το 2011 από 37.000 ευρώ 
σε 45.000 ευρώ. Εάν τα κονδύλια αυτά είναι διαθέσιμα, το θεσμικό όργανο θα μπορούσε να 
επεκτείνει τη νέα πολιτική επιμόρφωσής του που προβλεπόταν ήδη στην κατάσταση 
προβλέψεων του 2010, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το δεύτερο εξάμηνο του 2010.

Η εισηγήτρια εγκρίνει τα αιτήματα του Διαμεσολαβητή και φρονεί ότι το συνολικό ποσό 
πόρων του προϋπολογισμού, όπως ζητείται στην κατάσταση προβλέψεων θα του επιτρέψει να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το καταστατικό του και να ασκήσει με 
αποτελεσματικό τρόπο τα καθήκοντά του.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. φρονεί ότι οι πιστώσεις που ζητεί ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα διασφαλίσουν ότι θα 
είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό του και 
θα επιτρέψουν στο θεσμικό του όργανο να ασκήσει τα καθήκοντά του με αποτελεσματικό 
τρόπο· 

2. σημειώνει ότι, σε σύγκριση με το 2009 (+ 5.95%) και το 2010 (+ 7.14%) η αύξηση των 
πόρων του προϋπολογισμού που ζητεί ο Διαμεσολαβητής για το 2011 περιορίζεται σε 
μόλις 0.67% (62.825 ευρώ);  

3. κρίνει αξιέπαινο το γεγονός ότι ο Διαμεσολαβητής επιδεικνύει συγκράτηση και 
αλληλεγγύη με τους εθνικούς και περιφερειακούς ομολόγους του, οι οποίοι, εξαιτίας της 
σημερινής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον 
αφορά τους προϋπολογισμούς τους·

4. σημειώνει ότι με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας η εντολή του 
Διαμεσολαβητή έχει επεκταθεί "από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας" 
στα "θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης", γεγονός που συνεπάγεται 
νέες ευθύνες, ιδίως όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τον δεύτερο πυλώνα της 
Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας·  

5. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι, με δεδομένες τις πρόσθετες ευθύνες του Διαμεσολαβητή 
που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η σημερινή περιορισμένη αύξηση του 
προϋπολογισμού ενδέχεται να μην είναι βιώσιμη· ενθαρρύνει το Διαμεσολαβητή να 
εξακολουθήσει να υποβάλει ρεαλιστικές, βασισμένες στο κόστος καταστάσεις 
προβλέψεων που να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους την ανάγκη διαχείρισης των ισχνών 
πόρων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο;

6. ακούει προς μεγάλη του ικανοποίηση ότι το 2009 υπήρξε ιδιαίτερα θετική χρονιά, κατά 
τη διάρκεια της οποίας οι έρευνες ολοκληρώθηκαν ταχύτερα χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
ποιότητα· σημειώνει ότι το γεγονός αυτό ήταν αποτέλεσμα τόσο των πρόσθετων 
ανθρώπινων πόρων όσο και της καθιέρωσης καινοτόμων μεθόδων έρευνας· ενθαρρύνει το 
Διαμεσολαβητή να συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 
διατήρησης αυτών των εξαίρετων αποτελεσμάτων· 

6. σημειώνει ότι, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, ο Διαμεσολαβητής εξέτασε ενδελεχώς 
όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού, με στόχο την επίτευξη εξοικονομήσεων και την 
ανακατανομή των πόρων· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η πρακτική αυτή είχε ως 
αποτέλεσμα συνολικές εξοικονομήσεις ύψους 273.500 ευρώ, ποσό που καλύπτει 
περισσότερο από το 80% της συνολικής αύξησης του προϋπολογισμού 2011 (336.325 
ευρώ) και εξηγεί την πολύ περιορισμένη αύξησή του (62.825 ευρώ); 

7. υποστηρίζει το αίτημα του Διαμεσολαβητή για 1 πρόσθετη θέση AST, δώδεκα 
αναβαθμίσεις (6 AST και 6 AD) και μία μετατροπή μιας θέσης AD14 από προσωρινή σε 
μόνιμη· εγκρίνει την πρόταση του Διαμεσολαβητή για αύξηση των πιστώσεων 
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επιμόρφωσης και εφαρμογή επανεξέτασης της διαχείρισης της ποιότητας το 2011.


