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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Komisja Petycji zapoznała się z preliminarzem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
dotyczącym potrzeb budżetowych na rok 2011, które przedłożył on władzom budżetowym 
zgodnie z art. 31 rozporządzenia finansowego.

Zadaniem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest poszukiwanie właściwych 
rozwiązań w odniesieniu do skarg przeciwko instytucjom Unii Europejskiej. Dąży on również 
do zapewnienia przejrzystości i promuje kulturę administracyjną wśród służb. Rzecznik Praw 
Obywatelskich ściśle współpracuje z innymi instytucjami i organami UE, a także z europejską 
siecią krajowych i regionalnych rzeczników obywatelskich.

Budżet Rzecznika Praw Obywatelskich składa się z trzech części: wydatków dotyczących 
kadr, wydatków przeznaczonych na nieruchomości, wyposażenie, sprzęt itp., oraz wydatków 
wynikających z ogólnych zadań wypełnianych przez tę instytucję.

Aby móc wykonywać wszystkie powierzone mu zadania, Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich w swoim preliminarzu budżetowym na rok 2011 zwrócił się z wnioskiem o 
przyznanie całkowitej kwoty 9 395 100 EUR. Kwota ta jest o 0,67% większa (62 825 EUR) 
od kwoty przewidzianej w budżecie na rok 2010. W poprzednich latach wzrost budżetu był 
znacznie większy - w 2009 r. wyniósł + 5,95% , a w roku 2010 + 7,14%.

Mając na uwadze obecny kryzys finansowy i gospodarczy oraz w geście solidarności z 
kolegami w państwach i regionach, którzy doświadczają problemów budżetowych, Rzecznik 
Praw Obywatelskich starał się ograniczyć wzrost budżetu do minimum.  

Z drugiej strony Rzecznik Praw Obywatelskich ma pewne nowe zadania. W myśl Traktatu z 
Lizbony mandat Rzecznika został zwiększony, obejmując „instytucje, organy, urzędy lub 
agencje Unii”, podczas gdy wcześniej dotyczył „instytucji i organów Wspólnoty” . Bez 
wątpienia wpłynie to na jego przyszłe obciążenie pracą. 

Preliminarz na rok 2011 nie uwzględnia w szczególny sposób tych nowych zadań i Rzecznik 
stwierdza, iż nie może dać gwarancji, że obecny ograniczony poziom finansowania okaże się 
wystarczający. Oświadcza również, że zwróci się o dodatkowe środki, jeżeli zmusi go do tego 
zwiększony nakład pracy wynikający z wejścia w życie Traktatu z Lizbony.  Obecnie jest to 
jedynie hipoteza, gdyż jego praktyczne skutki nie będą widoczne natychmiast.

Jak w przypadku poprzedniego preliminarza, służby Rzecznika dokonały przeglądu 
wszystkich pozycji budżetowych, aby określić możliwość wprowadzenia oszczędności lub 
dokonać przesunięcia środków. W wyniku tego przeglądu udało się dokonać na rok 2011 
oszczędności rzędu 273 500 EUR. Zaoszczędzona kwota pokrywa ponad 80% całkowitego 
zwiększenia środków w innych pozycjach budżetowych, wynikającego między innymi ze 
wzrostu kosztów tłumaczenia związanego z nową polityką cenową Centrum Tłumaczeń dla 
Organów Unii Europejskiej (CDT) oraz wzrostu wydatków na technologie informacyjne w 
celu unowocześnienia systemu wideokonferencji wykorzystywanego do komunikacji między 
biurami Rzecznika Praw Obywatelskich w Strasburgu i w Brukseli. 
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Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza, że wyniki osiągnięte w 2009 r. są bardzo 
zadowalające. Dochodzenia były prowadzone szybciej, lecz bez ujemnego wpływu na jakość. 
Znajduje to częściowo swoje wytłumaczenie w fakcie, że w ramach budżetu na rok 2009 
Rzecznik mógł zatrudnić dodatkowy personel, a częściowo w wykorzystaniu innowacyjnych 
metod dochodzenia. W roku 2009 sprawy były zamykane po okresie dochodzenia trwającym 
średnio 9 miesięcy, a w przypadku niemal 60% dochodzeń udało się zaspokoić skargę w 
zadowalający sposób.

W odniesieniu do kadr, plan Rzecznika w zakresie zatrudnienia w budżecie na rok 2010 
przewidywał 63 stanowiska: 16 urzędników i 47 pracowników zatrudnionych na czas 
określony (35 stanowisk AD i 28 stanowisk AST). W budżecie na rok 2011 r. Rzecznik 
zwraca się z wnioskiem o jedno dodatkowe stanowisko AST oraz dwanaście awansów (6 
AST i 6 AD) zgodnie z art. 6 ust. 2 regulaminu pracowniczego. Ponadto zwraca się o 
przekształcenie jednego stanowiska AD14 ze stanowiska czasowego w stałe. 

W odniesieniu do polityki szkoleń instytucji Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje 
zwiększyć w 2011 r. środki przeznaczone na szkolenia z 37 000 EUR do 45 000 EUR. Gdyby 
środki te zostały udostępnione, instytucja mogłaby zwiększyć zakres swojej nowej polityki 
szkoleń, co zostało już przewidziane w preliminarzu na rok 2010 r. i będzie wprowadzane w 
życie w drugiej połowie 2010 r.

Sprawozdawca popiera wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich i uważa, że całkowita kwota 
środków budżetowych przedstawiona w preliminarzu umożliwi Rzecznikowi wypełnienie 
zobowiązań statutowych i pozwoli na skuteczne wykonywanie zadań.
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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Budżetowej właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że środki, o których przyznanie zwraca się Rzecznik Europejski, umożliwią mu 
wypełnienie zobowiązań statutowych i pozwolą jego instytucji na skuteczne 
wykonywanie zadań;

2. wskazuje, że w porównaniu z rokiem 2009 (+ 5,95%) i 2010 (+ 7,14%) Rzecznik Praw 
Obywatelskich zwraca się o ograniczone zwiększenie środków o niewielką kwotę 0,67% 
(62 825 EUR );

3. wyraża uznanie dla Rzecznika za umiarkowanie i za okazanie solidarności z kolegami na 
szczeblu krajowym i regionalnym, którzy w związku z obecnym kryzysem finansowym i 
gospodarczym znajdują się w trudnej sytuacji budżetowej;

4. zwraca uwagę, że wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony mandat Rzecznika został 
zwiększony, obejmując „instytucje, organy, urzędy lub agencje Unii”, podczas gdy 
wcześniej dotyczył „instytucji i organów Wspólnoty”, co wiąże się z nowym zakresem 
odpowiedzialności, w szczególności w odniesieniu do Rady Europejskiej i drugiego filaru 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;

5. jest świadomy, ze w związku z dodatkowymi obowiązkami Rzecznika wynikającymi z 
Traktatu z Lizbony obecny niewielki wzrost budżetu może się okazać niewystarczający; 
zachęca Rzecznika do dalszego przedstawiania realistycznych, opartych na kosztach 
szacunków, uwzględniających w pełni potrzeby zarządzania skromnymi środkami w 
optymalny sposób;

6. z zadowoleniem dowiaduje się, że rok 2009 był bardzo pozytywnym rokiem, w którym 
dochodzenia były szybko doprowadzane do końca, co jednak nie miało ujemnego wpływu 
na jakość; odnotowuje, że wynikało to zarówno z zatrudnienia dodatkowych zasobów 
ludzkich, jak i z wprowadzenia innowacyjnych metod dochodzenia; zachęca Rzecznika do 
kontynuowania starań w celu utrzymania tych doskonałych wyników;

7. zauważa, że w poprzednich latach Rzecznik Praw Obywatelskich dokonywał przeglądu 
wszystkich pozycji budżetowych w celu znalezienia oszczędności i przesunięcia środków. 
wyraża zadowolenie z faktu, że w wyniku tego przeglądu udało się dokonać oszczędności 
o całkowitej kwocie 273 500 EUR, co pokrywa ponad 80% całkowitego zwiększenia 
środków w budżecie na rok 2011 (336 325 EUR) i wyjaśnia jego tak ograniczony wzrost 
(62 825 EUR); 

8. popiera wniosek Rzecznika o jedno dodatkowe stanowisko AST, dwanaście awansów (6 
AST i 6 AD) oraz przekształcenie jednego stanowiska (AD 14) ze stanowiska na czas 
określony w stanowisko stałe; popiera propozycję Rzecznika, by w 2011 r. zwiększyć 
środki przeznaczone na szkolenia i dokonać przeglądu jakości zarządzania. 


