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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru petiții a luat act de estimările Ombudsmanului european privind cerințele sale 
bugetare pentru exercițiul financiar 2011, pe care acesta le-a prezentat autorității bugetare în 
conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar.

Misiunea Ombudsmanului european constă în găsirea unor soluții echitabile la plângerile 
depuse împotriva instituțiilor europene. El încurajează, de asemenea, transparența și 
promovează o cultură administrativă orientată spre serviciu. Ombudsmanul colaborează în 
mod strâns cu alte instituții și organe ale UE, precum și cu rețeaua europeană a 
ombudsmanilor la nivel național și regional.

Bugetul ombudsmanului este constituit din trei părți principale: cheltuieli legate de personal, 
cheltuieli legate de imobile, mobilier, echipament etc. și cheltuieli generate de atribuțiile 
generale exercitate de instituție.

Pentru a-și putea exercita atribuțiile în ansamblul lor, Ombudsmanul european, în estimarea 
bugetului său pentru exercițiul financiar 2011, solicită o sumă totală de 9 395 100 EUR. 
Aceasta reprezintă o creștere de 0,67% (62 825 EUR), în comparație cu bugetul său pentru 
2010. În anii precedenți, creșterile bugetare fuseseră net superioare, de 5,95% în exercițiul 
2009 și  7,14% în exercițiul 2010. 

În contextul crizei financiare și economice actuale și pentru a da dovadă de solidaritate cu 
colegii săi la nivel național și regional, care trec printr-o perioadă dificilă pe plan bugetar, 
Ombudsmanul a încercat să limiteze pe cât posibil creșterea bugetului său. 

Pe de altă parte, Ombudsmanului i s-au conferit noi responsabilități. În temeiul Tratatului de 
la Lisabona, mandatul Ombudsmanului european a fost extins de la „instituțiile și organele 
comunitare” la „instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii”. Acest lucru va influența, 
fără îndoială, volumul de activitate al acestuia în viitor. 

Estimările pentru exercițiul 2011 nu țin, în mod specific, seama de aceste noi sarcini, iar 
Ombudsmanul precizează că nu poate oferi garanții cu privire la menținerea nivelului actual al 
restricțiilor.  Acesta a mai precizat că va solicita resurse suplimentare în cazul în care se va 
vedea obligat să o facă ca urmare a creșterii volumului de activitate în urma intrării în vigoare 
a Tratatului de la Lisabona. În prezent, aceasta este o situație ipotetică și este imposibil de 
știut, imediat, care va fi efectul, în practică, a acesteia.

La fel cum s-a procedat și în cazul estimărilor precedente, serviciile Ombudsmanului au 
examinat cu atenție toate liniile bugetare în scopul identificării posibilităților de a efectua 
economii și/sau de a realoca fonduri. Acest lucru a permis economisirea, în total, a unei sume 
de 273 500 EUR pentru exercițiul 2011. Suma economisită acoperă mai mult de 80% din 
creșterea totală din alte linii bugetare, care rezultă, printre altele, din mărirea costurilor legate 
de traduceri în urma adoptării, de către Centrul de traduceri al organelor Uniunii Europene 
(CDT), a unei noi politici tarifare, precum și din creșterea costurilor legate de tehnologiile 
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informației în urma îmbunătățirii sistemului învechit de videoconferințe, utilizat pentru 
comunicațiile dintre birourile Ombudsmanului din Strasbourg și Bruxelles.

Ombudsmanul precizează că, în 2009, au fost înregistrate rezultate foarte pozitive. Anchetele 
au fost efectuate mai rapid, fără efecte negative asupra calității. Acest lucru se explică, în 
parte, prin faptul că Ombudsmanul a fost în măsură să angajeze personal suplimentar 
începând cu exercițiul financiar 2009, iar în parte prin utilizarea unor metode inovatoare de 
anchetă. În 2009, efectuarea anchetelor a durat, în medie, nouă luni, iar în circa 60% din 
cazuri acestea au avut ca rezultat o soluție satisfăcătoare la plângerea depusă.

În materie de personal, organigrama Ombudsmanului pentru exercițiul 2011 prevedea 63 de 
posturi: 16 funcționari și 47 de agenți temporari (35 de posturi AD și 28 de posturi AST). 
Pentru exercițiul 2011, Ombudsmanul solicită un post AST suplimentar, precum și 12 
promovări (6 AST și 6 AD), în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Statutul 
funcționarilor. Acesta mai solicită transformarea unui post temporar AD14 într-unul 
permanent. 

În ce privește politica de formare a instituției, Ombudsmanul propune mărirea fondurilor 
alocate activităților de formare în exercițiul 2011, de la 37 000 de EUR la 45 000 de EUR. 
Dacă aceste fonduri ar fi disponibile, instituția și-ar putea implementa, din al doilea semestru 
al anului 2010, noua politică de formare, deja prevăzută în estimările pentru exercițiul 2010.

Raportoarea aprobă solicitările Ombudsmanului și consideră că cuantumul total al resurselor 
bugetare solicitate în estimare îi va permite acestuia să își îndeplinească obligațiile prevăzute 
în statut și îi va permite să-și exercite atribuțiile în mod eficace.
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SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că creditele solicitate de Ombudsmanul european îi vor permite acestuia să-și 
îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul statutului și vor permite instituției sale să-
și exercite atribuțiile în mod eficace. 

2. subliniază faptul că, în comparație cu 2009 (+ 5.95%) și 2010 (+ 7.14%), creșterea 
resurselor bugetare solicitate de Ombudsman pentru exercițiul 2011 se limitează la o 
modestă creștere de 0,67%  (62 825 EUR);  

3. salută moderația de care a dat dovadă Ombudsmanul, precum și solidaritatea acestuia cu 
colegii săi la nivel național și regional, care, în contextul crizei economice și financiare, 
trec printr-o perioadă dificilă pe plan bugetar;

4. subliniază faptul că, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, mandatul 
Ombudsmanului a fost extins de la „instituțiile și organele comunitare” la „instituțiile, 
organele, oficiile sau agențiile Uniunii”, lucru care îi conferă acestuia noi responsabilități, 
în special în ce privește relația sa cu Consiliul European și al doilea pilon al Politicii 
externe și de securitate comune;   

5. este conștient de faptul că, având în vedere responsabilitățile suplimentare pe care le are 
Ombudsmanul în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, există posibilitatea 
ca actuala limitare a creșterii bugetului acestuia să nu poată fi menținută; îl încurajează pe 
acesta să continue să prezinte estimări realiste, bazate pe costuri, care țin seama pe deplin 
de necesitatea gestionării eficiente a unor resurse limitate;

6. observă cu satisfacție că 2009 a fost un an foarte pozitiv, în care investigațiile au fost 
efectuate mai rapid, fără a se compromite calitatea acestora; subliniază faptul că acest 
lucru a fost posibil datorită suplimentării personalului și instituirii unor metode inovatoare 
de anchetă;  încurajează Ombudsmanul să depună în continuare eforturi în vederea 
obținerii și în viitor a unor rezultate excelente; 

6. constată că, la fel ca și în anii precedenți, Ombudsmanul a examinat cu atenție toate liniile 
bugetare în scopul efectuării de economii și realocării de fonduri; observă cu satisfacție că 
acest lucru a avut ca rezultat economisirea, în total, a unei sume de 273 500 EUR, care 
acoperă peste 80% din creșterea totală pentru exercițiul 2011 (336 325 EUR) și explică 
creșterea foarte limitată a acestuia (62 825 EUR); 

7. sprijină solicitarea Ombudsmanului, care prevede un post AST suplimentar, 12 promovări 
(6 AD și 6 AST) și transformarea unui post temporar AD14 într-unul permanent; sprijină 
solicitarea acestuia privind suplimentarea creditelor pentru activitățile de formare și 
implementarea unei reexaminări a gestionării calității în 2011.


