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RÖVID INDOKOLÁS

A Petíciós Bizottság tudomásul veszi az európai ombudsman által a költségvetési rendelet 31. 
cikke értelmében a költségvetési hatósághoz benyújtott javaslatot a 2011. pénzügyi évre 
vonatkozó költségvetési követelményeiről.

Az európai ombudsman feladata, hogy az európai uniós intézmények ellen tett panaszokra 
pártatlan megoldást találjon. Támogatja az átláthatóságot is és ösztönzi a szolgáltatási kultúrát 
az ügyintézés során. Az ombudsman szoros együttműködésben dolgozik az uniós 
intézményekkel és testületekkel, valamint a nemzeti és regionális ombudsmanok európai 
hálózatával.

Az ombudsman költségvetése három fő részből áll: személyzeti kiadások, épületekkel, 
bútorokkal, berendezésekkel stb. kapcsolatos kiadások és az intézmény általános feladataiból 
adódó kiadások.

Valamennyi feladatának elvégzése érdekében az európai ombudsman a 2011-es évre 
vonatkozó költségvetési javaslatának teljes összege 9 395 100 EUR. Ez 0,67%-os (62 825 
EUR) növekedést jelent a 2010. évi költségvetéséhez képest. A korábbi években a 
költségvetési növekmény jelentősen magasabb volt, +5,95% 2009-ben és +7,14% 2010-ben. 

A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság fényében, valamint a költségvetéseik szempontjából 
nehéz időket élő nemzeti és regionális kollégáival való szolidaritás jegyében az ombudsman a 
lehetőségekhez képest megpróbálta korlátozni a költségvetési növekményt. 

Másrészről viszont az ombudsmannak vannak bizonyos új felelősségei. A Lisszaboni 
Szerződés kiszélesítette az ombudsman megbízatását a „közösségi intézményekről és 
testületekről” az „uniós intézményekre, testületekre, hivatalokra vagy ügynökségekre”. Ez 
kétségkívül hatással lesz jövőbeni munkamennyiségére. 

A 2011. évre vonatkozó javaslat nem veszi figyelembe ezeket az új feladatokat, és az 
ombudsman jelzi, hogy nem tud garanciát vállalni a kiadáscsökkentés jelenlegi szintjének 
fenntarthatóságára. Szintén jelezte, hogy kiegészítő forrásokat fog kérni, amennyiben erre 
szüksége lesz a „Lisszabon” miatti többletmunka okán. Jelen állapotban ez csak feltételezés és 
még nem egyértelmű, mi lesz a szerződés hatása a gyakorlatban.

Mint a korábbi javaslatok esetében, az ombudsman szolgálatai valamennyi költségvetési tételt 
megvizsgálták, hogy megtakarítási lehetőségeket keressenek és/vagy átcsoportosításokat 
végezzenek. Ez 273 500 EUR megtakarítást eredményezett. A megtakarított összeg a többi 
költségvetési tétel növekedésének több mint 80%-át fedezi, mely növekedés – többek között –
az Európai Unió testületeinek Fordítóközpontja új díjszabási politikája miatt megnövekedett 
fordítási költségekből és az ombudsman strasbourgi és brüsszeli hivatala közötti 
kommunikációban használt, elavult videokonferencia rendszer korszerűsítése miatt 
megnövekedett IT-kiadásokból ered.

Az ombudsman megállapítja, hogy a 2009-ben elért eredmények nagyon pozitívak voltak. A 
vizsgálatokat gyorsabban, de a minőség fenntartása mellett sikerült lezárni. Ez egyrészt azzal 
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magyarázható, hogy a 2009-es költségvetés lehetővé tette az ombudsman számára kisegítő 
személyzet alkalmazását, másrészt innovatív vizsgálati módszerek használatával. 2009-ben az 
ügyeket átlagosan 9 hónapos vizsgálati időszak után zárták le, és a vizsgálatok csaknem 60%-
a a panasztevő számára kielégítő megoldást eredményezett.

A személyzet tekintetében az ombudsman létszámterve a 2010-es költségvetésben 63 
álláshelyet foglalt magában: 16 tisztviselőt és 47 ideiglenes alkalmazottat (35 AD és 28 AST 
álláshely). A 2011. évi költségvetésben – a személyzeti szabályzat 6.2. cikkével összhangban 
– az ombudsman 1 további AST álláshelyet kér, valamint 12 előléptetést (6 AST és 6AD). 
Ezenfelül kéri egy AD14-es álláshely ideiglenesből állandó tisztviselői álláshelyre történő 
átalakítását. 

Intézményének képzési politikája tekintetében az ombudsman javasolja a képzésre fordítandó 
források 37 000 euróról 45 000 euróra való növelését 2011-ben. Amennyiben ezek a források 
rendelkezésre állnának, az intézmény kibővíthetné képzési politikáját, amit már a 2010-re 
vonatkozó javaslatban előirányoztak, és ami 2010 második felében lép majd életbe.

Az előadó támogatja az ombudsman kéréseit és azon a véleményen van, hogy a javaslatban
kért költségvetési források teljes összege lehetővé teszi az ombudsman számára, hogy 
szabályzati kötelezettségeinek eleget tegyen és hatékonyan lássa el feladatait.
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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az európai ombudsman által kért előirányzatok biztosítani fogják, hogy 
szabályzati kötelezettségeinek eleget tegyen, és intézménye hatékonyan lássa el feladatait; 

2. megjegyzi, hogy 2009-hez (+5,95%) és 2010-hez (+7,14%) képest az ombudsman által 
2011-re kért költségvetési források növekedése igen mérsékelt, mindösszesen 0,67% 
(62 825 EUR);  

3. üdvözli az ombudsman által tett csökkentéseket és szolidaritását nemzeti és regionális 
kollégáival, akik a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban nehézségekbe ütköztek 
költségvetéseikben;

4. megjegyzi, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése kiszélesítette az ombudsman 
megbízatását a „közösségi intézményekről és testületekről” az „uniós intézményekre, 
testületekre, hivatalokra vagy ügynökségekre”, ami új felelősségeket foglal magában 
különösen az Európai Tanács és a közös kül- és biztonságpolitika második pillérével 
kapcsolatban;  

5. tudatában van annak, hogy az ombudsman Lisszaboni Szerződésből eredő kiegészítő 
felelősségei miatt a jelenlegi korlátozott költségvetési növekmény nem tartható fent; arra 
bíztatja az ombudsmant, hogy a továbbiakban is terjesszen be hasonlóan realista, 
költségalapú javaslatot, mely teljes mértékben figyelembe veszi a szűkös források 
optimális kezelésének szükségességét;

6. örömmel értesül arról, hogy 2009 nagyon pozitív év volt, a vizsgálatokat gyorsabban és a 
minőség romlása nélkül folytatták le; megjegyzi, hogy ez a kiegészítő emberi 
erőforrásoknak, valamint az innovatív vizsgálati módszerek bevezetésének volt 
köszönhető; ösztönzi az ombudsmant, hogy folytassa munkáját e kitűnő eredmények 
fenntartása érdekében; 

6. megjegyzi, hogy a korábbi években az ombudsman megvizsgált minden költségvetési 
tételt megtakarítások és átcsoportosítások megvalósítása érdekében; örömmel veszi 
tudomásul, hogy ez az ellenőrzés 273 500 EUR megtakarítást eredményezett, ami a 2011.
évi költségvetés teljes növekedésének (336 325 EUR) több mint 80%-át fedezi, és 
megmagyarázza a rendkívül korlátozott növekedést (62 825 EUR); 

7. támogatja az ombudsman kérését 1 további AST álláshely, tizenkét előléptetés (6 AD és 6 
AST), valamint egy (AD14) álláshely ideiglenesből állandó tisztviselői álláshelyre történő 
átalakítás vonatkozásában; jóváhagyja az ombudsman javaslatát a képzési előirányzatok 
növelésére és egy minőségbiztosítási felülvizsgálat végrehajtására 2011-ben.


