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LYHYET PERUSTELUT

Vetoomusvaliokunta on pannut merkille Euroopan oikeusasiamiehen muistion 
varainhoitovuoden 2011 talousarviotarpeita koskevasta ennakkoarviosta, jonka 
oikeusasiamies toimitti budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 31 artiklan mukaisesti.

Euroopan oikeusasiamiehen tehtävänä on etsiä oikeudenmukaisia ratkaisuja Euroopan unionin 
toimielimistä tehtyihin kanteluihin. Lisäksi hän kannustaa avoimuuteen ja edistää palvelevaa 
hallintokulttuuria. Oikeusasiamies työskentelee läheisessä yhteistyössä muiden EU:n 
toimielinten ja laitosten sekä Euroopan kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten 
verkoston kanssa.

Oikeusasiamiehen talousarvio koostuu kolmesta osasta: henkilöstöön liittyvät menot, 
kiinteistöihin, kalusteisiin, laitteisiin jne. liittyvät menot sekä toimielimen yleisten tehtävien 
hoitamisesta aiheutuvat menot.

Suoriutuakseen kaikista tehtävistään oikeusasiamies pyytää varainhoitovuotta 2011 
koskevassa ennakkoarviossaan käyttöönsä 9 395 100 euron kokonaismäärää. Se on 
0,67 prosenttia (62 825 euroa) enemmän kuin vuoden 2010 talousarvio. Aiempina vuosina 
talousarvio kasvoi huomattavasti enemmän, esimerkiksi vuonna 2009 kasvu oli 
+5,95 prosenttia ja vuonna 2010 kasvu oli +7,14 prosenttia. 

Nykyisen finanssi- ja talouskriisin aikana oikeusasiamies on pyrkinyt rajoittamaan 
budjettikorotuksia mahdollisimman paljon osoittaakseen solidaarisuutta kansallisille ja 
alueellisille virkaveljilleen, joiden talousarviot joutuvat kokemaan kovia. 

Toisaalta oikeusasiamiehellä on tiettyjä uusia velvollisuuksia. Lissabonin sopimuksen nojalla 
oikeusasiamiehen toimivaltuuksia on laajennettu "yhteisön toimielimistä ja elimistä" 
koskemaan "unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia". Tällä on eittämättä vaikutuksia 
oikeusasiamiehen tulevaan työtaakkaan. 

Vuoden 2011 ennakkoarviossa ei kiinnitetä erityistä huomiota näihin uusiin tehtäviin, ja 
oikeusasiamies antaakin ymmärtää, että hän ei voi taata nykytasoisen maltillisuuden 
jatkuvuutta. Oikeusasiamies antaa myös ymmärtää, että hän aikoo pyytää lisävaroja, jos 
Lissabonin sopimuksen aiheuttamat lisätyöt niitä edellyttävät. Tässä vaiheessa ongelma on 
vielä teoreettinen eikä sen käytännön vaikutuksista ole vielä selvyyttä. 

Kuten aiempien ennakkoarvioiden suhteenkin, oikeusasiamiehen yksiköt ovat tutkineet kaikki 
budjettikohdat säästöjen löytämiseksi ja tekemiseksi ja/tai varojen uudelleenkohdentamiseksi. 
Tällä menetelmällä on saatu aikaan 273 500 euron säästöt vuodeksi 2011. Säästetty määrä 
kattaa yli 80 prosenttia muiden budjettikohtien kokonaismäärän kasvusta, jonka syynä ovat 
muun muassa Euroopan unionin käännöskeskuksen uuden hinnoittelupolitiikan myötä 
kohonneet käännöskulut ja tietotekniikkakustannusten kasvu, joka aiheutui oikeusasiamiehen 
Brysselin ja Strasbourgin toimistojen väliseen yhteydenpitoon käytetyn vanhentuneen 
videokokousjärjestelmän uusimisesta.

Oikeusasiamies toteaa, että vuoden 2009 tulokset olivat erittäin myönteisiä. Tutkimuksia 
tehtiin nopeammin ilman negatiivisia laatuvaikutuksia. Tämä johtuu osittain 



PE442.807v01-00 4/5 PA\817320FI.doc

FI

oikeusasiamiehen vuoden 2009 talousarvion jälkeen palkkaamasta lisähenkilöstöstä ja osittain 
innovatiivisten tutkimusmenetelmien käytöstä. Vuonna 2009 keskimääräinen tutkimus saatiin 
päätökseen yhdeksän kuukauden jälkeen, ja miltei 60 prosentissa tutkimuksista kantelussa 
päädyttiin tyydyttävään ratkaisuun.

Vuoden 2010 talousarviossa olevan oikeusasiamiehen organisaatiokaavion mukaan 
henkilöstön määrä on 63 henkilöä: 16 virkamiestä ja 47 määräaikaista toimihenkilöä (35 AD-
ja 28 AST-virkaa). Vuoden 2011 talousarvioon oikeusasiamies pyytää yhden ylimääräisen 
AST-viran ja 12 ylennystä (6 AST ja 6 AD) henkilöstösääntöjen 6 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Lisäksi hän pyytää yhden AD14-viran muuttamista määräaikaisesta pysyväksi. 

Oikeusasiamies ehdottaa toimielimensä koulutuspolitiikan suhteen koulutusmäärärahojen 
lisäämistä 37 000 eurosta 45 000 euroon vuonna 2011. Jos nämä varat saadaan käyttöön, 
toimielin voisi laajentaa uutta koulutuspolitiikkaansa, jota suunniteltiin jo 2010 
ennakkoarviossa ja joka pannaan täytäntöön vuoden 2010 jälkimmäisellä puoliskolla.

Valmistelija puoltaa oikeusasiamiehen pyyntöjä ja katsoo, että ennakkoarviossa pyydettyjen 
talousarviovarojen kokonaismäärän myötä oikeusasiamies kykenee täyttämään ohjesäännön 
mukaiset velvoitteensa ja suoriutumaan tehokkaasti velvollisuuksistaan.
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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että pyytämiensä määrärahojen avulla Euroopan oikeusasiamies kykenee 
täyttämään ohjesääntönsä mukaiset velvoitteensa ja toimielin kykenee huolehtimaan 
tehokkaasti tehtävistään; 

2. toteaa, että vuosiin 2009 (+ 5.95 prosenttia) ja 2010 (+ 7.14 prosenttia) verrattuna 
oikeusasiamiehen pyytämien talousarviomäärärahojen korotus vuodeksi 2011 on 
maltillinen 0,67 prosenttia (62 825 euroa); 

3. kiittää oikeusasiamiestä maltillisuudesta ja solidaarisuuden osoittamisesta kansallisille ja 
alueellisille virkaveljilleen, jotka ovat meneillään olevan finanssi- ja talouskriisin vuoksi
vaikeassa tilanteessa talousarvioidensa suhteen;

4. toteaa, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo on laajentanut oikeusasiamiehen 
toimivaltuuksia "yhteisön toimielimistä ja elimistä" koskemaan "unionin toimielimiä, 
elimiä ja laitoksia", mikä tarkoittaa uusia velvollisuuksia etenkin Eurooppa-neuvoston ja 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toisen pilarin suhteen;

5. ymmärtää, että Lissabonin sopimuksessa oikeusasiamiehelle määrättyjen uusien 
velvollisuuksien vuoksi talousarvion nykyinen vähäinen kasvu ei välttämättä ole kestävä; 
kannustaa oikeusasiamiestä jatkamaan nykyisellä realistisella kulupohjaisten 
ennakkoarvioiden linjalla, jossa otetaan huomioon, että vähiä resursseja on hallinnoitava 
optimaalisella tavalla;

6. on ilahtunut tiedosta, että 2009 oli myönteinen vuosi, jolloin tutkimuksia tehtiin 
nopeammin laadun kuitenkaan kärsimättä; toteaa, että tämä aiheutui sekä lisähenkilöstöstä 
että innovatiivisista tutkimusmenetelmistä; kannustaa oikeusasiamiestä jatkamaan työtään 
näiden erinomaisten tulosten jatkamiseksi; 

7. toteaa, että aiempien vuosien tapaan oikeusasiamies on käynyt huolellisesti läpi kaikki 
budjettikohdat säästöjen tekemiseksi ja varojen uudelleenkohdentamiseksi; on ilahtunut, 
että tällä menetelmällä on saatu aikaan 273 500 euron säästö, mikä kattaa yli 80 prosenttia 
vuoden 2011 talousarvion kokonaismäärän kasvusta (336 325 euroa) ja selittää
talousarvion hyvin vähäisen kasvun (62 825 euroa); 

8. tukee oikeusasiamiehen pyyntöä yhden AST-viran lisäämisestä, kahdestatoista 
ylennyksestä (6 AD ja 6 AST) sekä yhden määräaikaisen viran (AD14) muuttamisesta 
pysyväksi; puoltaa oikeusasiamiehen ehdotusta lisätä koulutusmäärärahoja ja suorittaa 
hallinnon laadun uudelleentarkastelu vuonna 2011.


