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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet ħa nota tal-estimi tal-Ombudsman Ewropew rigward ir-
rekwiżiti baġitarji tiegħu għas-sena finanzjarja 2011, li ressaq lill-awtorità tal-baġit skont l-
Artikolu 31 tar-Regolament Finanzjarju.

Il-missjoni tal-Ombudsman Ewropew hija li jfittex li jkun hemm eżiti ġusti għall-ilmenti li 
jsiru kontra l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Jinkoraġġixxi wkoll it-trasparenza u 
jippromwovi kultura amministrattiva ta’ servizz. L-Ombudsman jaħdem mill-qrib flimkien 
mal-istituzzjonijiet u l-korpi l-oħrajn tal-UE u man-netwerk Ewropew tal-ombudsmen 
nazzjonali u reġjonali.

Il-baġit tal-Ombudsman jikkonsisti fi tliet taqsimiet: nefqa li għandha x’taqsam mal-persunal, 
nefqa f’binjiet, għamara, tagħmir, eċċ., u nefqa li tirriżulta mill-funzjonijiet ġenerali mwettqa 
mill-istituzzjoni.

Bil-għan li jkun jista’ jwettaq il-kompiti kollha tiegħu l-Ombudsman Ewropew fl-estimi tal-
baġit tiegħu għas-sena finanzjarja 2011 jitlob l-ammont totali ta' EUR 9 395 100. Din is-
somma tirrappreżenta żieda ta’ 0,67% (EUR 62 825) meta mqabbla mal-baġit tiegħu għall-
2010. Fis-snin preċedenti ż-żidiet fil-baġit kienu sinifikatament ogħla bi + 5,95% fl-2009 u 
+ 7,14% fl-2010. 

Fid-dawl tal-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali u biex juri solidarjetà mal-kollegi 
nazzjonali u reġjonali li għaddejjin minn żminijiet diffiċli għall-baġits tagħhom, l-
Ombudsman ipprova jillimita kemm jista’ jkun iż-żidiet fil-baġit. 

Mill-banda l-oħra hemm ċerti responsabilitajiet ġodda għall-Ombudsman. Skont it-Trattat ta’ 
Lisbona l-mandat tal-Ombudsman ġie mwessa’ mill- “istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji” 
għall-“istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni". Bla dubju dan se jkollu 
effett fuq l-ammont ta’ xogħol li se jkollu fil-ġejjieni. 

L-estimi għall-2011 ma jqisux b'mod speċifiku dawn il-kompiti l-ġodda u l-Ombudsman 
jindika li ma jistax jagħti garanziji fi-rigward tas-sostenibilità tal-livell ta' rażan attwali. Huwa 
jindika wkoll li se jitlob riżorsi addizzjonali jekk jiġi mġiegħel jagħmel hekk minħabba l-
ammont ta' xogħol addizzjonali "ta' Lisbona".  F’dan l-istadju dan jibqa ipotetiku u ma jidhirx 
immedjatament x’jista’ jkun l-impatt fil-prattika.

Kif kien sar għall-estimi preċedenti s-servizzi tal-Ombudsman skrutinizzaw il-linji kollha tal-
baġit biex jidentifikaw u jiġġeneraw tfaddil u/jew jorganizzaw mill-ġdid it-tqassim tal-fondi. 
Dan l-eżerċizzju rriżulta fi tfaddil totali għall-2011 ta’ EUR 273 500. L-ammont imfaddal 
ikopri aktar minn 80% taż-żieda totali f’linji tal-baġit oħrajn li tirriżulta, inter alia, minn żieda 
fl-ispejjeż tat-traduzzjoni minħabba politika ġdida tal-iffissar tal-prezzijiet taċ-Ċentru tat-
Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CDT) u minn żieda fl-infiq fl-IT bil-għan li 
tittejjeb is-sistema qadima tal-vidjokonferenzi użata għall-komunikazzjoni bejn l-uffiċċji tal-
Ombudsman fi Strasburgu u fi Brussell.
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L-Ombudsman jiddikjara li r-riżultati miksuba fl-2009 kienu pożittivi ħafna. L-
investigazzjonijiet tlestew aktar malajr mingħajr effetti negattivi fuq il-kwalità. Dan huwa 
spjegat parzjalment minħabba l-persunal addizzjonali li l-Ombudsman irnexxielu jimpjega 
mill-baġit tal-2009 'l hawn u parzjalment minħabba li intużaw metodi ta’ investigazzjoni 
innovattivi. Fl-2009 bħala medja l-każijiet ingħalqu wara perjodu ta’ investigazzjoni ta’ 9 
xhur u kważi 60% tal-investigazzjonijiet irriżultaw f’soluzzjoni sodisfaċenti għall-ilment.

Fir-rigward tal-persunal, l-organigramma tal-Ombudsman fil-baġit tal-2010 inkludiet 63 post: 
16-il uffiċjal u 47 aġent temporanju (35 post AD u 28 post AST). Għall-baġit tal-2011 l-
Ombudsman qiegħed jitlob post wieħed AST addizzjonali kif ukoll li tnax-il post jogħla fil-
grad (6 AST u 6 AD) skont l-Artikolu 6.2 tar-Regolamenti tal-Persunal. Barra minn hekk 
huwa qiegħed jitlob li post wieħed AD14 jinbidel minn wieħed temporanju għal wieħed 
permanenti. 

Rigward il-politika ta’ taħriġ tal-istituzzjoni tiegħu l-Ombudsman qiegħed jipproponi li jżid il-
fondi għat-taħriġ fl-2011 minn EUR 37 000 għal EUR 45 000. Jekk dawn il-fondi jkunu 
disponibbli l-istituzzjoni tkun tista’ testendi l-politika l-ġdida tagħha tat-taħriġ li diġà kienet 
prevista fl-estimi tal-2010 u għandha titwettaq fit-tieni parti tal-2010.

Ir-rapporteur tagħkom tapprova t-talbiet tal-Ombudsman u hija tal-fehma li bl-ammont totali 
tar-riżorsi baġitarji kif mitluba fl-estimi se jkun jista’ jissodisfa l-obbligi tiegħu skont l-Istatut 
tiegħu u jippermettulu jwettaq dmirijietu b’mod effikaċi.
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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Iqis li l-approprjazzjonijiet mitluba mill-Ombudsman Ewropew se jiżguraw li jkun jista’ 
jaqdi l-obbligi tiegħu skont l-Istatut tiegħu u se jippermettu lill-istituzzjoni tiegħu twettaq 
il-kompiti tagħha b’mod effikaċi; 

2. Jinnota li meta mqabbla mal-2009 (+ 5,95%) u l-2010 (+ 7,14%) iż-żieda fir-riżorsi tal-
baġit mitluba mill-Ombudsman għall-2011 hija limitata għar-rata modesta ta’ 0,67% 
(EUR 62 825);  

3. Ifaħħar lill-Ombudsman talli wera trażżin u talli esprima solidarjetà mal-kollegi nazzjonali 
u reġjonali tiegħu li fil-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali huma kkonfrontati 
b’sitwazzjonijiet diffiċli f’dawk li huma l-baġits tagħhom;

4. Jinnota li d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona wessa’ l-mandat tal-Ombudsman mill-
“istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji” għall-“istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-
aġenziji tal-Unjoni”, ħaġa li tinvolvi responsabilitajiet ġodda b’mod partikolari fir-rigward 
tal-Kunsill Ewropew u t-tieni pilastru tal-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni;  

5. Jinsab konxju li minħabba r-responsabilitajiet addizzjonali tal-Ombudsman skont it-
Trattat ta’ Lisbona t-tkabbir limitat attwali tal-baġit jista’ ma jkunx sostenibbli; 
jinkoraġġixxi lill-Ombudsman ikompli jippreżenta estimi realistiċi, ibbażati fuq il-kost li 
jqisu bis-sħiħ il-ħtieġa li r-riżorsi skarsi jiġu mmaniġġati bl-aħjar mod;

6. Għandu l-pjaċir li sar jaf li l-2009 kienet sena pożittiva ħafna li fiha l-investigazzjonijiet 
tlestew aktar malajr mingħajr ma ġiet kompromessa l-kwalità; jinnota li dan kien ir-
riżultat kemm ta’ riżorsi umani addizzjonali u kemm tal-introduzzjoni ta’ metodi ta’ 
investigazzjoni innovattivi; jinkoraġġixxi lill-Ombudsman ikompli jaħdem biex dawn ir-
riżultati eċċellenti jiġu pperpetwati; 

6. Jinnota li, bħal fis-snin preċedenti, l-Ombudsman skrutinizza l-linji kollha tal-baġit bil-
għan li jiġġenera tfaddil u jorganizza mill-ġdid it-tqassim tal-fondi; bi pjaċir isib li dan l-
eżerċizzju rriżulta fi tfaddil totali ta’ EUR 273 500, li jkopri aktar minn 80% taż-żieda 
totali tal-baġit tal-2011 (EUR 336 325) u jispjega ż-żieda limitata ħafna tiegħu 
(EUR 62 825); 

7.  Jappoġġa t-talba tal-Ombudsman għaż-żieda ta’ post wieħed AST, li tnax-il post jogħlew 
fil-grad (6 AD u 6 AST) u li post wieħed (AD 14) jinbidel minn wieħed temporanju għal 
wieħed permanenti; japprova l-proposta tal-Ombudsman li jiżdiedu l-appropjazzjonijiet 
għat-taħriġ u li fl-2011 tiġi implimentat analiżi ġdida tal-immaniġġar tal-kwalità.


