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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za peticije se je seznanil z načrtom prihodkov in odhodkov ter proračunskimi 
potrebami za leto 2011, ki jih je evropski varuh človekovih pravic predložil proračunskemu 
organu v skladu s členom 31 finančne uredbe.

Naloga evropskega varuha človekovih pravic je zagotoviti pravičen izid v zvezi s pritožbami 
proti institucijam Evropske unije. Zavzema se tudi za preglednost in upravno kulturo služb. 
Tesno sodeluje z drugimi institucijami in organi EU ter z evropsko mrežo državnih in
regionalnih varuhov človekovih pravic.

Proračun varuha sestoji iz treh glavnih delov: odhodkov za zaposlene, odhodkov za 
nepremičnine, pohištvo in opremo ter odhodkov, ki nastanejo pri izvajanju splošnih nalog te 
institucije.

Da bo lahko opravljal vse te naloge, je evropski varuh človekovih pravic za proračunsko 
leto 2011 predvidel odhodke v višini 9.395.100 EUR, kar je 0,67 % (62.825 EUR) več kot v 
letu 2010. V prejšnjih letih se je proračun povečal občutno bolj, in sicer za 5,95 % v letu 2009 
in za 7,14 % v letu 2010. 

Zaradi trenutne finančne in gospodarske krize ter v želji, da bi izkazal solidarnost z 
nacionalnimi in regionalnimi kolegi, ki se soočajo s hudimi časi, kar zadeva njihove 
proračune, je skušal evropski varuh čim bolj omejiti porast proračunskih odhodkov. 

Po drugi strani pa je dobil nekatere nove naloge. Lizbonska pogodba je namreč razširila 
njegov mandat, tako da ne zajema le „institucij in organov Skupnosti“, temveč „ institucije, 
organe, urade in agencije Unije“. To bo nedvomno vplivalo na obseg njegovega dela v 
prihodnje. 

V načrtu prihodkov in odhodkov za leto 2011 te nove naloge niso posebej upoštevane in 
varuh je opozoril, da ne more dolgoročno zagotoviti trenutne varčnosti. Opomnil je še, da bo 
zahteval dodatna sredstva, če bo k temu prisiljen zaradi novih delovnih obremenitev, ki jih bo 
prinesla Lizbonska pogodba. Trenutno ni mogoče napovedati, ali bo to potrebno in kakšne 
praktične posledice bi to utegnilo imeti.

Podobno kot pri prejšnjih načrtih prihodkov in odhodkov so službe evropskega varuha tudi 
tokrat pregledale vse proračunske vrstice, da bi opredelile in omogočile prihranke in/ali 
prerazporedile sredstva. Tako so za leto 2011 ustvarile 273.500 EUR prihrankov. S temi 
prihranki bo mogoče pokriti več kot 80 % povečanja sredstev v drugih proračunskih vrsticah, 
ki je med drugim posledica večjih stroškov prevajanja zaradi nove cenovne politike 
Prevajalskega centra za organe Evropske unije (CDT) in večjih izdatkov za informacijsko 
tehnologijo, in sicer za izboljšave zastarelega sistema za videokonference, ki se uporablja za 
komunikacijo med uradoma varuha v Strasbourgu in Bruslju.

Varuh je še navedel, da so v letu 2009 dosegli dobre rezultate. Preiskave so bile dokončane v 
krajšem času, ne da bi to vplivalo na kakovost. To je bilo delno mogoče zaradi dodatnih 
uslužbencev, ki jih je varuh lahko zaposlil od leta 2009 naprej, delno pa zaradi uporabe 
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inovativnih preiskovalnih metod. Od leta 2009 so bili povprečni primeri zaključeni po 
preiskavi, ki je trajala 9 mesecev, pri čemer je kar 60 % raziskav privedlo do zadovoljive 
rešitve za pritožnika.

Kar zadeva zaposlene, je kadrovski načrt varuha za leto 2010 predvidel 63 delovnih mest: 16 
uradnikov in 47 začasnih uslužbencev (35 mest AD in 28 mest AST). Za proračun za 
leto 2011 varuh zahteva eno dodatno delovno mesto AST in napredovanje za dvanajst 
uslužbencev (6 AST in 6 AD) v skladu s členom 6(2) kadrovskih predpisov. Poleg tega 
zahteva preoblikovanje enega delovnega mesta AD14 iz začasnega v stalnega. 

Kar zadeva politiko usposabljanja institucije, varuh za leto 2011 predlaga povečanje sredstev 
v ta namen s 37.000 EUR na 45.000 EUR. Če bodo ta sredstva na voljo, bo lahko institucija 
nadaljevala svojo novo politiko usposabljanja, ki je bila predvidena že v načrtu prihodkov in 
odhodkov za leto 2010 in se bo začela izvajati v drugi polovici tega leta.

Poročevalka podpira zahteve varuha in meni, da mu bo skupni znesek proračunskih sredstev, 
predviden v načrtu, omogočil, da izpolni obveznosti iz svojega statuta in učinkovito opravlja 
svoje naloge.



PA\817320SL.doc 5/5 PE442.807v01-00

SL

POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje pobude:

1. meni, da bodo proračunska sredstva, ki jih zahteva evropski varuh človekovih pravic, 
zagotovila, da bo izpolnil obveznosti, ki jih predvideva njegov statut, njegova institucija 
pa bo učinkovito opravila svoje naloge;

2. ugotavlja, da je povečanje proračunskih sredstev za leto 2011, ki ga zahteva varuh, precej 
manjše kot v letu 2009 (+ 5,95 %) in letu 2010 (+ 7,14 %), in sicer znaša le 0,67 % 
(62.825 EUR);

3. izraža pohvalo varuhu za izkazano varčnosti in solidarnost z nacionalnimi in regionalnimi 
kolegi, ki se s proračunskega vidika soočajo s hudimi časi;

4. ugotavlja, da se je mandat varuha z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe razširil in 
namesto „institucij in organov Skupnosti“ po novem zajema „institucije, organe, urade in 
agencije Unije“, kar prinaša nove naloge, zlasti v povezavi z Evropskim svetom ter 
drugim stebrom skupne zunanje in varnostne politike;

5. se zaveda, da zaradi novih nalog varuha v skladu z Lizbonsko pogodbo predlagano 
majhno povečanje proračuna morda ne bo zadostovalo; spodbuja varuha, naj tudi v 
prihodnje pripravlja stvarne, na stroških temelječe načrte odhodkov, pri katerih naj povsod 
upošteva, da je treba omejena sredstva upravljati na optimalen način;

6. z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo leto 2009 pozitivno leto, v katerem so bile preiskave 
dokončane v krajšem času, ne da bi to vplivalo na kakovost; ugotavlja, da je bilo to 
mogoče tako zaradi dodatnih človeških virov kot zaradi uvedbe inovativnih preiskovalnih 
metod; spodbuja varuha, naj si tudi v prihodnje prizadeva za tako odlične rezultate;

7. ugotavlja, da je varuh podobno kot v prejšnjih letih pregledal vse proračunske vrstice, da 
bi omogočil prihranke in prerazporedil sredstva; z zadovoljstvom ugotavlja, da so bili s to 
operacijo ustvarjeni prihranki v skupni vrednosti 273.500 EUR, s čimer bo mogoče 
poravnati več kot 80 % celotnega povečanja proračuna za leto 2011 (336.325 EUR), ki je 
bilo lahko prav iz tega razloga tako omejeno (62.825 EUR); 

8. podpira zahtevo varuha za eno dodatno delovno mesto AST, napredovanje dvanajstih 
uslužbencev (6 AD in 6 AST) in eno preoblikovanje (AD 14) začasnega delovnega mesta 
v stalno; podpira tudi predlog varuha za povečanje proračunskih sredstev za usposabljanje 
in za pregled upravljanja kakovosti v letu 2011.


