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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie verzoekschriften heeft kennis genomen van de raming van de financiële 
behoeften voor het begrotingsjaar 2011 die de Europese Ombudsman overeenkomstig artikel 
31 van het Financieel Reglement aan de begrotingsautoriteit heeft doen toekomen.

De taak van de Europese Ombudsman bestaat erin een eerlijke oplossing te zoeken voor 
klachten tegen instellingen van de Europese Unie. Hij moedigt eveneens transparantie aan en 
bevordert een administratieve dienstverleningscultuur. De Ombudsman werkt nauw samen 
met andere instellingen en organen van de EU en met het Europees netwerk van nationale en 
regionale ombudsmannen.

De begroting van de Ombudsman bestaat uit drie grote onderdelen: uitgaven met betrekking 
tot het personeel, uitgaven voor gebouwen, meubilair, uitrusting, enz. en uitgaven als gevolg 
van algemene functies die de instelling verricht.

Om al zijn taken te kunnen vervullen, vraagt de Europese Ombudsman in de raming van zijn 
begroting voor het begrotingsjaar 2011 een totaal bedrag van 9.395.100. euro. Dit komt neer 
op een stijging van 0,67% (62.825 euro) ten opzichte van de begroting 2010. De jaren 
voordien was de stijging van de begroting aanzienlijk groter, met name + 5,95% in 2009 en + 
7,14% in 2010. 

In het licht van de huidige financiële en economische crisis en om zich solidair te tonen met 
zijn nationale en regionale collega's die moeilijke tijden kennen voor hun begroting, heeft de 
Ombudsman geprobeerd de stijging van de begroting zo veel mogelijk te beperken. 

Anderzijds heeft de Ombudsman nu ook een aantal nieuwe bevoegdheden. Door het Verdrag 
van Lissabon is het mandaat van de Ombudsman immers uitgebreid van "communautaire 
instellingen en organen" tot de "instellingen, organen en instanties van de Europese Unie". 
Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor zijn werklast in de toekomst. 

In de raming voor 2011 is niet specifiek rekening gehouden met deze nieuwe taken en daarom 
merkt de Ombudsman op dat hij geen garanties kan bieden voor de houdbaarheid van de 
huidige besparingen. Verder merkt hij op dat hij bijkomende kredieten zal vragen indien de 
extra "Lissabon"-werklast hem daartoe zou dwingen. Voor het ogenblik is dit nog 
hypothetisch en het is ook niet meteen duidelijk wat de gevolgen in de praktijk zouden 
kunnen zijn.

Net zoals bij vorige ramingen hebben de diensten van de Ombudsman alle begrotingslijnen 
geanalyseerd om besparingen te identificeren en door te voeren en/of om kredieten te 
herschikken. Deze exercitie heeft geleid tot een totale besparing voor 2011 van 273.500 euro. 
Het bespaarde bedrag compenseert meer dan 80% van de totale stijging op andere 
begrotingslijnen, die onder meer voortvloeit uit hogere vertaalkosten als gevolg van een 
nieuw tariferingsbeleid van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) 
alsook uit hogere IT-uitgaven ter modernisering van een verouderd videoconferentiesysteem 
dat wordt gebruikt voor communicatie tussen de diensten van de Ombudsman in Straatsburg 
en Brussel.
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De Ombudsman wijst erop dat de resultaten in 2009 zeer positief waren. Onderzoeken werden 
vlugger afgerond zonder dat dit negatieve gevolgen voor de kwaliteit had. Dit is gedeeltelijk 
te verklaren door het bijkomende personeel waarop de Ombudsman sinds de begroting 2009 
een beroep kon doen, en gedeeltelijk door het gebruik van innovatieve onderzoeksmethoden. 
In 2009 werden zaken gemiddeld afgerond na een onderzoeksperiode van 9 maanden, waarbij 
bijna 60% van de onderzoeken in een bevredigende oplossing voor de klacht resulteerde.

Op personeelsgebied telt het organigram 2010 van de Ombudsman 63 ambten: 16 vaste 
ambtenaren en 47 tijdelijke personeelsleden (35 AD- en 28 AST-posten). Voor de begroting 
2011 vraagt de Ombudsman 1 bijkomende AST-post evenals twaalf opwaarderingen (6 AST 
en 6 AD) overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Statuut. Verder vraagt hij de omzetting van 
één tijdelijke post (AD14) in een vaste post. 

Voor het opleidingsbeleid van zijn instelling stelt de Ombudsman voor de kredieten voor 
opleiding in 2011 te verhogen van 37.000 euro tot 45.000 euro. Indien deze kredieten 
beschikbaar waren, kon de instelling haar nieuw opleidingsbeleid uitbreiden waarin de raming 
2010 reeds voorzag en dat in de tweede helft van 2010 zou worden uitgevoerd.

De rapporteur voor advies steunt de verzoeken van de Ombudsman en is van mening dat de 
totale begrotingsmiddelen waarom in de raming wordt verzocht hem in staat zullen stellen 
zijn verplichtingen uit hoofde van zijn statuut na te komen en zijn taken doeltreffend te 
vervullen.
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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de kredieten waarom de Europese Ombudsman verzoekt ervoor zullen 
zorgen dat hij de verplichtingen uit hoofde van zijn statuut kan nakomen en zijn instelling 
haar taken doeltreffend zal kunnen vervullen; 

2. wijst erop dat in vergelijking met 2009 (+ 5,95%) en 2010 (+ 7,14%) de stijging van de 
kredieten waarom de Ombudsman voor 2011 verzoekt, beperkt blijft tot een bescheiden 
0,67% (62.825 euro);  

3. prijst de Ombudsman voor het feit dat hij blijk geeft van besparingszin en zich solidair 
toont met zijn nationale en regionale collega's die in de huidige financiële en economische 
crisis moeilijke tijden kennen voor hun begroting;

4. wijst erop dat het mandaat van de Ombudsman door de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon is uitgebreid van "communautaire instellingen en organen" tot de 
"instellingen, organen en instanties van de Europese Unie", wat nieuwe bevoegdheden 
inhoudt, met name ten aanzien van de Europese Raad en de tweede pijler van het 
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid;  

5. is zich ervan bewust dat, gezien de bijkomende bevoegdheden van de Ombudsman uit 
hoofde van het Verdrag van Lissabon, de huidige beperkte stijging van de begroting 
misschien niet houdbaar zal zijn; moedigt de Ombudsman aan realistische, op kosten 
gebaseerde ramingen te blijven indienen, waarin serieus rekening wordt gehouden met de 
noodzaak de schaarse beschikbare middelen optimaal te beheren;

6. is verheugd vast te stellen dat 2009 een zeer positief jaar was waarin onderzoeken vlugger 
werden afgerond zonder de kwaliteit aan te tasten; wijst erop dat dit het gevolg was van 
zowel bijkomende personele middelen als van de invoering van innovatieve 
onderzoeksmethoden; moedigt de Ombudsman aan zich te blijven inzetten om deze 
uitstekende resultaten te bestendigen; 

7. wijst erop dat, net zoals de vorige jaren, de Ombudsman alle begrotingslijnen 
geanalyseerd heeft om besparingen door te voeren en kredieten te herschikken; stelt met 
tevredenheid vast dat deze exercitie heeft geleid tot een totale besparing van 273.500 euro, 
die meer dan 80% van de totale stijging van de begroting 2011 (336.325 euro) 
compenseert en verklaart waarom deze slechts in zeer beperkte mate stijgt (62.825 euro); 

8. steunt het verzoek van de Ombudsman voor 1 bijkomende AST-post, twaalf 
opwaarderingen (6 AD en 6 AST) en de omzetting van één tijdelijke post (AD14) in een 
vaste post; steunt het voorstel van de Ombudsman om de kredieten voor opleiding te 
verhogen en in 2011 het kwaliteitsbeheer te herzien;


