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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för framställningar har tagit del av Europeiska ombudsmannens budgetberäkning 
med budgetäskanden för budgetåret 2011. Beräkningen lades fram för budgetmyndigheten i 
enlighet med artikel 31 i budgetförordningen.

Europeiska ombudsmannens uppgift är att söka åstadkomma rättvisa lösningar på klagomål 
mot EU-institutioner. Han uppmuntrar också insyn och främjar en administrativ servicekultur. 
Ombudsmannen har ett nära samarbete med andra EU-institutioner och EU-organ och med 
det europeiska nätverket för nationella och regionala ombudsmän.

Ombudsmannens budget består av tre huvuddelar: utgifter för personal, utgifter för 
fastigheter, inventarier, utrustning etc. samt utgifter på grund av de allmänna uppgifter som 
institutionen utför.

För att kunna utföra alla sina uppgifter begär Europeiska ombudsmannen i sin 
budgetberäkning för budgetåret 2011 ett sammanlagt belopp på 9 395 100 EUR. Detta 
motsvarar en ökning med 0,67 procent (62 825 EUR) jämfört med hans budget för 2010. 
Under de föregående åren var budgetökningen betydligt större med 5,95 procent 2009 och 
7,14 procent 2010. 

Mot bakgrund av den pågående finansiella och ekonomiska krisen samt för att visa solidaritet 
med nationella och regionala kollegor, som genomgår svåra budgettider, har ombudsmannen 
försökt att begränsa budgetökningarna så mycket som möjligt. 

Å andra sidan finns det vissa nya ansvarsområden för ombudsmannen. Enligt 
Lissabonfördraget har ombudsmannens mandat utvidgats från gemenskapsinstitutioner och 
gemenskapsorgan till unionsinstitutioner, unionsorgan och unionsbyråer. Detta kommer utan 
tvekan att påverka hans arbetsbörda i framtiden. 

Budgetberäkningen för 2011 tar inte specifik hänsyn till dessa nya uppgifter och 
ombudsmannen påpekar att han inte kan ge garantier för att den nuvarande återhållsamheten 
kan vidmakthållas. Han anger vidare att han kommer att begära ytterligare resurser om han är 
tvungen till detta på grund av den utökade arbetsbelastningen till följd av Lissabonavtalet. För 
närvarande är detta hypotetiskt och det är inte i nuläget uppenbart vilka följderna blir i 
praktiken.

Ombudsmannens administration har, som för tidigare budgetberäkningar, granskat alla 
budgetposter för att se om det går att spara och/eller omfördela medel. Detta har gett upphov 
till sammanlagda besparingar för 2011 på 273 500 EUR. Det inbesparade beloppet täcker mer 
än 80 procent av den totala ökningen i andra budgetposter, som bland annat uppstått från 
höjda översättningskostnader beroende på en ny prispolitik från Översättningscentrum för 
Europeiska unionens organ och utökade IT-utgifter för att förbättra ett föråldrat 
videokonferenssystem som används för kommunikationerna mellan ombudsmannens kontor i 
Strasbourg och Bryssel.
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Ombudsmannen fastslår att de uppnådda resultaten under 2009 var mycket positiva. 
Undersökningarna slutfördes snabbare utan negativa följder för kvaliteten. Detta förklaras 
dels av att ombudsmannen kunnat anställa ytterligare personal sedan 2009 års budget, dels av 
att man använde innovativa undersökningsmetoder. Under 2009 slutfördes ärendena i 
genomsnitt efter en undersökningsperiod på nio månader och nästan 60 procent av 
undersökningarna resulterade i en tillfredsställande lösning på klagomålen.

När det gäller personal innehöll ombudsmannens tjänsteförteckning 2010 sammanlagt 
63 tjänster: 16 tjänstemän och 47 tillfälligt anställda (35 AD- och 28 AST-tjänster). För 
2011 års budget begär ombudsmannen en ytterligare AST-tjänst samt tolv uppgraderingar 
(sex AST och sex AD) i enlighet med artikel 6.2 i tjänsteföreskrifterna. Dessutom begär han 
att en AD 14-tjänst omvandlas från tillfällig till fast tjänst. 

När det gäller institutionens utbildningspolitik föreslår ombudsmannen att medlen för 
utbildning under 2011 utökas från 37 000 EUR till 45 000 EUR. Om dessa medel görs 
tillgängliga skulle institutionen kunna förlänga sin nya utbildningspolitik som redan 
planerades i budgetberäkningen för 2010 och som kommer att genomföras under andra 
halvåret 2010.

Föredraganden stöder ombudsmannens begäran och anser att de sammanlagda budgetmedel 
som begärs i budgetberäkningen kommer att göra det möjligt för honom att uppfylla sina 
skyldigheter enligt ombudsmannens stadga och att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.
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FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att de anslag som Europeiska ombudsmannen begär kommer att 
garantera att han kommer att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt ombudsmannens 
stadga och kommer att göra det möjligt för hans institution att utföra sina uppgifter på ett 
effektivt sätt. 

2. Europaparlamentet noterar att jämfört med 2009 (+ 5,95 procent) och 2010 
(+ 7,14 procent) begränsas den ökning av budgetmedel som ombudsmannen begärt för 
2011 till blygsamma 0,67% (62 825 EUR).  

3. Europaparlamentet berömmer ombudsmannen för att han har visat återhållsamhet och 
uttryckt solidaritet med sina nationella och regionala kollegor som under den pågående 
finansiella och ekonomiska krisen står inför svåra budgetsituationer.

4. Europaparlamentet noterar att ombudsmannens mandat i och med ikraftträdandet av 
Lissabonfördraget har utvidgats från gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan till 
unionsinstitutioner, unionsorgan och unionsbyråer, vilket medför nya ansvarsområden, 
särskilt i samband med Europeiska rådet och den andra pelaren av den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken.  

5. Europaparlamentet förstår att den nuvarande begränsade budgettillväxten kanske inte är 
hållbar mot bakgrund av att ombudsmannens fått ytterligare ansvarsområden till följd av 
Lissabonfördraget. Ombudsmannen uppmanas att fortsätta att lägga fram realistiska, 
kostnadsbaserade budgetberäkningar som till fullo beaktar behovet av att förvalta de 
knappa resurserna på ett optimalt sätt.

6. Europaparlamentet gläder sig över att höra att 2009 var ett mycket positivt år under vilket 
undersökningarna slutfördes snabbare utan att kvaliteten äventyrades. Detta var resultat av 
både extra personalresurser och nya innovativa undersökningsmetoder. Ombudsmannen 
uppmuntras att fortsätta sitt arbete i denna riktning så att dessa utmärkta resultat 
vidmakthålls. 

6. Europaparlamentet noterar att ombudsmannen, såsom under tidigare år, har granskat alla 
budgetposter för att åstadkomma besparingar och omfördela medel. Det är glädjande att 
finna att detta har resulterat i sammanlagda besparingar på 273 500 EUR, vilket täcker 
mer än 80 procent av den sammanlagda ökningen i 2011 års budget (336 325 EUR) och 
förklarar dess mycket begränsade ökning (62 825 EUR). 

7. Europaparlamentet stöder ombudsmannens begäran om ytterligare en AST-tjänst, 
tolv uppgraderingar (sex AD och sex AST) och en (AD 14) omvandling från en tillfällig 
till en fast tjänst. Vidare stöds ombudsmannens förslag att öka anslagen till utbildning och 
att genomföra en översyn av kvalitetsstyrningen under 2011.


