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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Peticijų komitetas atkreipė dėmesį į Europos ombudsmeno sudarytą jo institucijos 2011 
finansinių metų biudžeto reikmių sąmatą, kurią ombudsmenas, vadovaudamasis Finansinio 
reglamento 31 straipsniu, pateikė biudžeto valdymo institucijai.

Europos ombudsmeno uždavinys – siekti, kad būtų sąžiningai išnagrinėti prieš Europos 
institucijas pateikti skundai. Jis taip pat skatina užtikrinti skaidrumą ir laikytis administracinės 
kultūros tarnyboje. Ombudsmenas glaudžiai bendradarbiauja su kitomis ES institucijomis ir 
tarnybomis, taip pat su Europos nacionalinių ir regioninių ombudsmenų tinklu.

Ombudsmeno biudžetą sudaro trys pagrindinės dalys: su darbuotojais susijusios išlaidos; 
pastatams, baldams, įrangai ir kt. skirtos išlaidos; išlaidos, kurios susidaro institucijai atliekant 
bendrąsias funkcijas.

Kad galėtų įvykdyti visas savo užduotis, Europos ombudsmenas savo pateiktoje 2011 
finansinių metų biudžeto sąmatoje prašo iš viso skirti 9 395 100 eurų sumą. Ši suma 
0,67 proc. (62 825 eurais) didesnė už 2010 m. institucijos biudžetui skirtą sumą. Ankstesniais 
metais biudžetas buvo didinamas gerokai daugiau: 2009 m. jis buvo didesnis 5,95 proc., o 
2010 m. – 7,14 proc. 

Ombudsmenas, atsižvelgdamas į dabartinę finansų ir ekonomikos krizę ir siekdamas 
solidarizuotis su nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis dirbančiais kolegomis, kurie patiria 
didelių sunkumų formuodami savo biudžetus, pabandė kaip galima labiau apriboti didėjančias 
biudžeto išlaidas. 

Antra vertus, Ombudsmenui teko prisiimti tam tikrus naujus įsipareigojimus. Remiantis 
Lisabonos sutartimi papildyti Ombudsmeno įgaliojimai: anksčiau jie aprėpė Bendrijos 
institucijas ir tarnybas, dabar – Sąjungos institucijas, tarnybas, biurus ar agentūras. 
Neabejojama, kad ateityje tai turės poveikio jo darbo krūviui. 

Rengiant 2011 m. sąmatą nebuvo specialiai atsižvelgta į šias naujas užduotis ir Ombudsmenas 
pažymi, jog jis negali užtikrinti, kad išlaidos bus nuolat ribojamos taip, kaip dabar. 
Ombudsmenas taip pat pažymi, kad kreipsis dėl papildomų išteklių, jeigu tai bus būtina norint 
susidoroti su papildomu darbo krūviu, kuris numatytas pagal Lisabonos sutartį. Šiuo etapu ši 
galimybė toliau svarstoma ir praktinis poveikis nėra iš karto akivaizdus.

Kaip ir rengdamos ankstesnes sąmatas, Ombudsmeno tarnybos, siekdamos nustatyti, kur ir 
kaip galima sutaupyti lėšų ir (arba) jas perskirti, patikrino visas biudžeto eilutes. Tai atlikus 
2011 m. sutaupyta 273 500 eurų. Sutaupyta suma padengia daugiau negu 80 proc. visų pagal 
kitas biudžeto eilutes padidėjusių išlaidų, kurias lėmė, inter alia, dėl Europos Sąjungos įstaigų 
vertimų centro vykdomos naujos kainodaros politikos išaugusios kainos už vertimą raštu ir 
padidėjusios išlaidos informacinėms technologijoms siekiant atnaujinti pasenusią vaizdo 
konferencijų sistemą, naudojamą Ombudsmeno biurų Strasbūre ir Briuselyje ryšiui palaikyti.

Ombudsmenas teigia, kad 2009 m. pasiekta labai teigiamų rezultatų. Tyrimai baigti greičiau ir 
tai neturėjo neigiamo poveikio kokybei. Iš dalies tai paaiškinama tuo, kad patvirtinus 2009 m. 
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biudžetą Ombudsmenas galėjo įdarbinti daugiau personalo, be to, buvo taikomi naujoviški 
tyrimo metodai. 2009 m. bylos būdavo išnagrinėjamos vidutiniškai per 9 mėnesių tyrimo 
laikotarpį, o beveik 60 proc. skundų tyrimo atvejų rastas optimalus sprendimas.

Kai tai susiję su personalu, remiantis į 2010 m. biudžetą įtrauktu Ombudsmeno etatų sąrašu, 
numatyti 63 postai – 16 pareigūnų ir 47 laikiniesiems agentams (35 AD ir 28 AST kategorijos 
postai). Ombudsmenas, remdamasis Pareigūnų tarnybos nuostatų 6 straipsnio 2 dalimi, prašo 
pagal 2011 m. biudžetą numatyti 1 papildomą AST kategorijos darbuotojo postą ir dvylika 
(6 AST ir 6 AD kategorijos darbuotojų) paaukštinimų. Be to, jis prašo iš laikino į nuolatinį 
pertvarkyti vieną AD14 laipsnio postą. 

Ombudsmenas, atsižvelgdamas į savo institucijos mokymų politiką, siūlo 2011 m. nuo 37 000 
iki 45 000 eurų padidinti mokymams skirtas lėšas. Jeigu būtų galima naudotis šiomis lėšomis, 
institucija galėtų išplėsti savo naująją mokymų politiką, kuri numatyta dar pagal 2010 m. 
sąmatą ir bus pradėta vykdyti 2010 m. antrojoje pusėje.

Jūsų pranešėja pritaria Ombudsmeno prašymams ir laikosi nuomonės, kad disponuodamas 
visa pagal sąmatą numatyta biudžeto išteklių suma jis galės vykdyti Statute numatytus savo 
įsipareigojimus ir veiksmingai atlikti savo pareigas.
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PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. Mano, kad skyrus Europos ombudsmeno prašomus asignavimus bus užtikrintas pagal jo 
Statutą prisiimtų įsipareigojimų vykdymas, o jo institucija galės veiksmingai atlikti savo 
užduotis; 

2. pažymi, kad Ombudsmenas prašo kur kas mažiau padidinti 2011 m. numatytus išteklius, 
t. y. vos 0,67 proc. (62 825 eurai), kai tuo tarpu 2009 m. ir 2010 m. jie buvo padidinti 
atitinkamai 5,95 proc. ir 7,14 proc.;  

3. teigiamai vertina Ombudsmeno taupumą ir solidarumą su nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis dirbančiais kolegomis, kurie susiduria su sunkumais formuodami savo 
biudžetus dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis;

4. pažymi, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Ombudsmeno įgaliojimai padidėjo: anksčiau 
jie aprėpė Bendrijos institucijas ir tarnybas, o dabar – Sąjungos institucijas, tarnybas, 
biurus ir agentūras, taigi atsirado naujų įsipareigojimų, ypač Europos Vadovų Tarybos 
atžvilgiu ir susijusių su antruoju bendrosios užsienio ir saugumo politikos ramsčiu;  

5. suvokia, kad atsižvelgiant į papildomus pagal Lisabonos sutartį numatytus Ombudsmeno 
įsipareigojimus neįmanoma ilgą laiką užtikrinti, kad biudžetas didėtų tiek pat nedaug, kaip 
dabar; ragina Ombudsmeną toliau teikti tikroviškas sąnaudomis grindžiamas sąmatas, 
kuriose būtų visapusiškai atsižvelgta į būtinybę optimaliai tvarkyti nedidelius turimus 
išteklius;

6. džiaugiasi žinodamas, kad 2009 m. pasiekta labai teigiamų rezultatų, o tyrimai būdavo 
atliekami greičiau nepakenkiant kokybei; pažymi, kad tai pasiekta papildomų žmogiškųjų 
išteklių dėka ir pradėjus taikyti naujoviškus tyrimo metodus; ragina Ombudsmeną toliau 
stengtis užtikrinti šiuos puikius rezultatus; 

7. pažymi, kad, kaip ir ankstesniais metais, Ombudsmenas patikrino visas biudžeto eilutes 
siekdamas sutaupyti lėšų ir jas perskirti; džiaugiasi žinodamas, kad dėl šios praktikos iš 
viso sutaupyta 273 500 eurų, kurie padengia daugiau negu 80 proc. visos padidėjusios 
2011 m. biudžeto sumos (336 325 eurai), o tai paaiškina, kodėl 2011 m. šis padidėjimas 
toks nedidelis (62 825 eurai); 

8. pritaria Ombudsmeno prašymui įsteigti 1 papildomą AST kategorijos postą, paaukštinti 
dvylika (6 AD ir 6 AST kategorijos) darbuotojų ir pertvarkyti vieną (AD14 laipsnio) postą 
iš laikino į nuolatinį; pritaria Ombudsmeno pasiūlymui padidinti mokymams skirtus 
asignavimus ir 2011 m. įgyvendinti kokybės valdymo stebėseną.


