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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre petície vzal na vedomie odhady Európskeho ombudsmana týkajúce sa jeho 
rozpočtových požiadaviek na rozpočtový rok 2011, ktoré predložil rozpočtovému orgánu 
v súlade s článkom 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Poslaním Európskeho ombudsmana je usilovať sa dosiahnuť spravodlivé vyriešenie sťažností 
voči inštitúciám Európskej únie. Tiež presadzuje transparentnosť a podporuje administratívnu 
kultúru služieb. Ombudsman úzko spolupracuje s inými inštitúciami a orgánmi EÚ 
a s Európskou sieťou národných a regionálnych ombudsmanov.

Rozpočet ombudsmana sa skladá z troch hlavných častí: výdavky týkajúce sa zamestnancov, 
výdavky na budovy, hnuteľný majetok, zariadenie atď. a výdavky v súvislosti s výkonom 
všeobecných úloh inštitúcie.

Na to, aby mohol plniť všetky svoje úlohy, požaduje Európsky ombudsman vo svojich 
odhadoch rozpočtu na rozpočtový rok 2011 celkovú sumu 9 395 100 EUR. To predstavuje 
oproti jeho rozpočtu na rok 2010 nárast o 0,67 % (62 825 EUR). V predchádzajúcich rokoch 
bol nárast rozpočtu výrazne vyšší, keďže dosahoval + 5,95 % v roku 2009 a + 7,14 % 
v roku 2010. 

Vzhľadom na súčasnú finančnú a hospodársku krízu a ako prejav solidarity s národnými 
a regionálnymi kolegami, ktorí prežívajú ťažké časy, čo sa týka ich rozpočtu, sa ombudsman 
usiluje rast svojho rozpočtu čo najviac obmedziť. 

Na druhej strane má ombudsman určité nové zodpovednosti. Na základe Lisabonskej zmluvy 
sa mandát ombudsmana rozšíril z „inštitúcií a orgánov Spoločenstva“ na „inštitúcie, orgány, 
úrady alebo agentúry Únie“. To bude mať nepochybne vplyv na jeho pracovné vyťaženie v 
budúcnosti. 

V odhadoch na rok 2011 tieto nové úlohy nie sú osobitne zohľadnené a ombudsman uvádza, 
že nemôže poskytnúť záruky, čo sa týka udržateľnosti súčasnej úrovne obmedzení. Oznamuje 
tiež, že bude požadovať ďalšie zdroje, ak ho k tomu donúti dodatočné zaťaženie vyplývajúce 
z Lisabonskej zmluvy. V tejto etape je to však iba hypotetické a nie je momentálne jasné, aké 
dôsledky to v skutočnosti bude mať.

Podobne ako v predchádzajúcich odhadoch, útvary ombudsmana skontrolovali všetky 
rozpočtové riadky, aby našli a vytvorili úspory a/alebo presunuli prostriedky. Týmto sa 
podarilo celkovo usporiť na rok 2011 sumu 273 500 EUR. Táto suma pokrýva viac ako 80 % 
celkového zvýšenia v ostatných rozpočtových riadkoch, ktoré vyplýva okrem iného z vyšších 
nákladov na preklady v dôsledku novej cenovej politiky Prekladateľského strediska pre 
orgány Európskej únie (CdT) a zo zvýšených výdavkov na informačné technológie z dôvodu 
modernizácie zastaraného videokonferenčného systému používaného na komunikáciu medzi 
kanceláriami ombudsmana v Štrasburgu a Bruseli. 

Ombudsman uvádza, že výsledky dosiahnuté v roku 2009 boli veľmi pozitívne. Vyšetrovania 
boli ukončené rýchlejšie bez negatívneho dosahu na kvalitu. Sčasti je to výsledok prijatia 
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ďalších zamestnancov, ktorých mohol ombudsman zamestnať od rozpočtového roku 2009, 
a sčasti využitím inovačných metód vyšetrovania. V roku 2009 boli prípady uzavreté v 
priemere po 9-mesačnom období vyšetrovania a takmer 60 % vyšetrovaní viedlo k 
uspokojivému riešeniu pre sťažovateľov.

Pokiaľ ide o zamestnancov, plán pracovných miest ombudsmana v rozpočte na rok 2010 
zahŕňal 63 pracovných miest: 16 úradníkov a 47 dočasných zamestnancov (35 pracovných 
miest AD a 28 pracovných miest AST). Pre rozpočet na rok 2011 ombudsman požaduje 
1 ďalšie pracovné miesto AST a dvanásť zvýšení platovej triedy (6 AST a 6 AD) podľa 
článku 6.2 služobného poriadku. Okrem toho požaduje premenu jedného dočasného 
pracovného miesta AD 14 na trvalé pracovné miesto. 

V súvislosti s politikou vzdelávania svojej inštitúcie ombudsman navrhuje zvýšiť v roku 2011 
prostriedky určené na vzdelávanie z 37 000 EUR na 45 000 EUR. Ak by tieto prostriedky boli 
k dispozícii, inštitúcia by mohla rozšíriť svoju novú politiku vzdelávania, ktorá bola 
plánovaná už v odhadoch na rok 2010 a bude zavedená v druhej časti roku 2010.

Spravodajkyňa súhlasí s požiadavkami ombudsmana a zastáva názor, že celkový objem 
rozpočtových prostriedkov požadovaný v odhadoch ombudsmanovi umožní splniť povinnosti, 
ktoré mu vyplývajú z jeho štatútu, a umožní mu efektívne vykonávať jeho funkciu.

.
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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že rozpočtové prostriedky, ktoré požaduje Európsky ombudsman, 
zabezpečia, aby mohol plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu, a umožnia jeho 
inštitúcii účinne vykonávať svoje úlohy; 

2. konštatuje, že oproti roku 2009 (+ 5,95%) a roku 2010 (+ 7,14%) sa nárast rozpočtových 
prostriedkov požadovaných ombudsmanom na rok 2011 obmedzuje na skromných 0,67 % 
(62 825 EUR); 

3. oceňuje ombudsmana za to, že preukázal zdržanlivosť a vyjadril solidaritu so svojimi 
národnými a regionálnymi kolegami, ktorí v súčasnej finančnej a hospodárskej kríze čelia 
ťažkej rozpočtovej situácii; 

4. konštatuje, že v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa mandát 
ombudsmana rozšíril z „inštitúcií a orgánov Spoločenstva“ na „inštitúcie, orgány, úrady 
alebo agentúry Únie“, z čoho vyplývajú nové zodpovednosti najmä vo vzťahu k Európskej 
rade a k druhému pilieru spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky; 

5. uvedomuje si, že vzhľadom na ďalšie zodpovednosti ombudsmana vyplývajúce 
z Lisabonskej zmluvy nemôže byť súčasný obmedzený nárast jeho rozpočtu udržateľný; 
vyzýva ombudsmana, aby naďalej predkladal realistické odhady vychádzajúce z nákladov, 
v ktorých bude plne zohľadnená potreba optimálne hospodáriť s obmedzenými zdrojmi; 

6. s potešením zisťuje, že rok 2009 bol veľmi pozitívnym rokom, v ktorom boli vyšetrovania 
ukončené rýchlejšie bez ohrozenia ich kvality; konštatuje, že to bolo výsledkom tak 
dodatočných ľudských zdrojov, ako aj zavedenia inovačných metód vyšetrovania; vyzýva 
ombudsmana, aby sa naďalej usiloval o udržanie takýchto výborných výsledkov;  

7. konštatuje, že podobne ako v predchádzajúcich rokoch ombudsman prekontroloval všetky 
rozpočtové riadky s cieľom vytvoriť úspory a presunúť prostriedky; s potešením zisťuje, 
že výsledkom tejto kontroly sú celkové úspory vo výške 273 500 EUR, čo pokrýva viac 
ako 80 % celkového zvýšenia rozpočtu na rok 2011 (336 325 EUR) a čo vysvetľuje jeho 
veľmi malé zvýšenie (62 825 EUR);

8. podporuje žiadosť ombudsmana o 1 ďalšie pracovné miesto AST, dvanásť zvýšení 
platovej triedy (6 AD a 6 AST) a jednu premenu (AD 14) dočasného pracovného miesta 
na trvalé pracovné miesto; súhlasí s návrhom ombudsmana na zvýšenie rozpočtových 
prostriedkov určených na vzdelávanie a na realizáciu preskúmania kvality riadenia v roku 
2011.


