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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi Eiropas Ombudam 2011. finanšu gadā nepieciešamā 
budžeta tāmi, ko iestāde saskaņā ar Finanšu regulas 31. pantu ir iesniegusi budžeta 
lēmējinstitūcijai.

Eiropas ombuda uzdevums ir censties panākt taisnīgu risinājumu sūdzībās par Eiropas 
Savienības iestādēm. Viņš arī veicina pārredzamību un pakalpojumu sniegšanas 
administratīvo kultūru. Ombuds cieši sadarbojas ar citām ES iestādēm un struktūrām, kā arī ar 
valsts un reģionālo ombudu Eiropas tīklu.

Ombuda budžetam ir trīs pamatdaļas: ar personālu saistītie izdevumi, izdevumi par ēkām, 
mēbelēm, aprīkojumu u. c. un izdevumi, kas saistīti ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem.

Lai varētu veikt visus savus pienākumus, Eiropas Ombuds 2011. finanšu gada budžeta tāmē 
prasa kopumā EUR 9 395 100. Šī summa par 0,67 % (EUR 62 825) pārsniedz 2010. gada 
budžetu. Iepriekšējos gados budžeta palielinājums bija ievērojami lielāks, proti, +5,95 % 
2009. gadā un +7,14 % 2010. gadā.

Ņemot vērā pašreizējo finanšu un ekonomikas krīzi un lai solidarizētos ar valsts līmeņa un 
reģionālajiem kolēģiem, kuru budžeti tiek ievērojami ierobežoti, ombuds ir centies pēc 
iespējas ierobežot budžeta palielinājumu. 

No otras puses, ombudam ir nākuši klāt vairāki jauni pienākumi. Saskaņā ar Lisabonas līgumu 
ombuda pilnvaras ir paplašinātas un tagad attiecas ne tikai uz „Kopienas iestādēm un 
struktūrām”, bet uz „Savienības iestādēm vai struktūrām”. Tas neapšaubāmi ietekmēs viņa 
turpmāko darba slodzi.

2011. gada tāmē nav īpaši ņemti vērā šie jaunie uzdevumi, un ombuds norāda, ka nevar 
garantēt pašreizējā ierobežotā budžeta apjoma saglabāšanu. Viņš arī norāda, ka prasīs papildu 
resursus, ja tas būs nepieciešams Lisabonas līgumā noteikto papildu pienākumu dēļ. Šajā 
posmā tas vēl nav zināms un nav arī skaidrs, tieši kāda šī ietekme reāli varētu būt.

Līdzīgi kā iepriekšējo tāmju gadījumā Ombuda dienesti ir caurskatījuši visas budžeta 
pozīcijas, lai rastu un īstenotu iespējas ietaupīt un/vai pārdalīt līdzekļus. Tā rezultātā 
2011. gada budžetā kopumā tika ietaupīti EUR 273 500. Ietaupītā summa sedz 80 % no 
kopējā palielinājuma citās budžeta pozīcijās, ko cita starpā izraisa lielākas rakstiskās 
tulkošanas izmaksas Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra jaunās cenu politikas dēļ 
un lielāki IT izdevumi, lai uzlabotu novecojušo videokonferenču sistēmu, ko izmanto saziņai 
starp ombuda birojiem Strasbūrā un Briselē.

Ombuds norāda, ka 2009. gadā tika panākti ļoti labi rezultāti. Izmeklēšanas tika pabeigtas 
ātrāk, bet tas neatstāja negatīvu ietekmi uz to kvalitāti. Tas daļēji izskaidrojams ar to, ka 
2009. gada budžets deva ombudam iespēju pieņemt darbā papildu darbiniekus, kā arī to, ka 
tika izmantotas novatoriskas izmeklēšanas metodes. 2009. gadā lietas tika slēgtas pēc vidēji 
9 mēnešus ilga izmeklēšanas perioda un gandrīz 60 % lietu noslēdzās sūdzības iesniedzējam 
labvēlīgi.
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Darbinieku jomā Ombuda amatu sarakstā 2010. gada budžets paredzēja 63 amata vietas: 
16 ierēdņus un 47 pagaidu darbiniekus (35 AD un 28 AST amata vietas). Ombuds 2011. gada 
budžetā prasa vienu papildu AST vietu, kā arī 12 paaugstinājumus (6 AST un 6 AD) saskaņā 
ar Civildienesta noteikumu 6. panta 2. punktu. Turklāt viņš prasa vienu AD 14 amata vietu no 
pagaidu amata vietas pārveidot par pastāvīgu amata vietu.

Attiecībā uz iestādes apmācības politiku ombuds ierosina 2011. gadā palielināt apmācībai 
piešķirto līdzekļu apjomu no EUR 37 000 līdz EUR 45 000. Ja šie līdzekļi būtu pieejami, 
iestāde varētu paplašināt jauno apmācības politiku, kura bija paredzēta jau 2010. gada tāmē un 
kuras īstenošanu uzsāks 2010. gada otrajā pusē.

Referente atbalsta ombuda pieprasījumus un uzskata, ka tāmē prasītais kopējais budžeta 
resursu apjoms ļaus viņam pildīt Statūtos noteiktos pienākumus un darīt to efektīvi.
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Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka Eiropas Ombuda prasītie budžeta līdzekļi nodrošinās ombudam iespēju 
pienācīgi pildīt savus Statūtos noteiktos pienākumus, kā arī ļaus iestādei efektīvi veikt 
savus uzdevumus;

2. norāda, ka salīdzinājumā ar 2009. gadu (+ 5,95 %) un 2010. gadu (+ 7,14 %) Ombuda 
prasītais budžeta palielinājums 2011. gadā ir ļoti neliels — 0,67 % (EUR 62 825);

3. izsaka ombudam atzinību par līdzekļu taupīšanu un solidarizēšanos ar valsts līmeņa un 
reģionālajiem kolēģiem, kuru budžeti pašreizējā finanšu un ekonomikas krīzes laikā tiek 
ievērojami ierobežoti;

4. norāda, ka līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā ombuda pilnvaras ir paplašinātas un 
tagad attiecas ne tikai uz „Kopienas iestādēm un struktūrām”, bet uz „Savienības iestādēm 
vai struktūrām”, kas nozīmē jaunus pienākumus, it īpaši saistībā ar Eiropadomi un kopējās 
ārpolitikas un drošības politikas otro pīlāru;

5. apzinās — ņemot vērā Lisabonas līgumā ombudam noteiktos papildu pienākumus, var 
neizdoties saglabāt pašreizējo nelielo budžeta palielinājumu; mudina ombudu turpināt 
iesniegt reālus budžeta līdzekļu pieprasījumus, pamatojot izmaksas un pilnībā ievērojot 
nepieciešamību ierobežotos resursus izmantot optimāli;

6. ir gandarīts par to, ka 2009. gads bijis ļoti veiksmīgs un izmeklēšanas noritējušas ātrāk, 
vienlaikus neapdraudot kvalitāti; norāda, ka šādu rezultātu izdevies sasniegt tādēļ, ka 
izmantoti papildu cilvēkresursi un novatoriskas izmeklēšanas metodes; mudina ombudu 
turpināt darbu tā, lai arī turpmāk sasniegtu šādus izcilus rezultātus;

7. norāda — līdzīgi kā iepriekšējos gados, ombuds ir caurskatījis visas budžeta pozīcijas, lai 
rastu iespējas ietaupīt un pārdalīt līdzekļus; ar gandarījumu secina, ka tādējādi ir izdevies 
ietaupīt kopumā EUR 273 500, kas sedz vairāk nekā 80 % no 2011. gada budžeta kopējā 
palielinājuma (EUR 336 325) un izskaidro tā ļoti nelielo faktisko palielinājumu 
(EUR 62 825);

8. atbalsta ombuda pieprasījumu piešķirt vienu papildu AST amata vietu, 
12 paaugstinājumus (6 AD un 6 AST) un vienu (AD 14) pagaidu amata vietas pārveidi par 
pastāvīgu amata vietu; atbalsta ombuda ierosinājumu 2011. gadā piešķirt vairāk līdzekļu 
apmācībai un veikt kvalitātes pārvaldības pārbaudi.


