
PA\904817DA.doc PE489.496v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

2012/2092(BUD)

8.6.2012

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget for Andragender

til Budgetudvalget

om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle 
sektioner
(2012/2092(BUD))

Ordfører for udtalelse: Nikolaos Salavrakos



PE489.496v02-00 2/5 PA\904817DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\904817DA.doc 3/5 PE489.496v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at de samlede budgetmidler, som Ombudsmanden anmoder om for 2013, vil gøre 
det muligt for institutionen at opfylde sine forpligtelser i henhold til statutten, 
gennemførelsesbestemmelserne og samarbejdsaftalerne og at udføre sine opgaver på 
effektiv vis;

2. noterer sig, at Ombudsmandens overslag for 2013 beløber sig til i alt 9 887 000 EUR, 
hvilket svarer til en stigning på 3,89 % (+370 500 EUR) i forhold til 2012-budgettet;

3. påpeger, at den relativt høje stigning i forhold til 2012-budgettet i vid udstrækning skyldes 
en betydelig stigning i Ombudsmandens udgifter til leje af lokaler i 2013 på grund af 
flytningen af kontorer i Bruxelles;

4. bemærker, at stigningen i lejen alene tegner sig for 2,4 % af stigningen i overslaget; 
påpeger, at uden denne post til højere leje, ville Ombudsmandens budget kun være steget 
med 1,4 %, hvilket er under det forventede inflation på 1,9 %; 

5. bemærker, at Ombudsmanden anmoder om en ny stilling (AD6) på stillingsfortegnelsen 
og en opnormering af 8 eksisterende stillinger (2 AST og 6 AD);

6. støtter Ombudsmandens anmodning om en forhøjelse af bevillingerne til kontraktansatte 
med henblik på at styrke registreringskontoret, hvis opgaver er blevet udvidet med 
behandling af klager, som ligger uden for Ombudsmandens mandat;

7. glæder sig over, at Ombudsmanden igen har været i stand til at generere besparelser (211 
000 EUR) ved systematisk at gennemgå alle sine budgetposter, og at disse besparelser kan 
bidrage til finansieringen af planlagte projekter i 2013; 

8. konstaterer med tilfredshed, at Ombudsmanden i betragtning af den nuværende 
økonomiske situation i Europa agter fortsat at udvise størst mulig tilbageholdenhed i 
fremtidige budgetter, for så vidt det er i overensstemmelse med Ombudsmandens mandat.
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KORT BEGRUNDELSE

Udvalget for Andragender har noteres sig Den Europæiske Ombudsmands overslag over 
institutionens budgetbehov i regnskabsåret 2013, som blev fremsendt til budgetmyndigheden i 
medfør af finansforordningens artikel…

Ombudsmandens budgetoverslag for 2013 beløber sig til i alt 9 887 000 EUR. Dette svarer til 
en stigning på 3,89 % (+370 500 EUR) i forhold til Ombudsmandens endelige budget for 
2012 (9 516 500 EUR). I dette overslag er der taget højde for virkningerne af den inflation og 
de øgede leveomkostninger, som Kommissionen forventer. 

2013-budgettets hovedelementer
Den relativt høje stigning i 2013-budgettet (+3,89 %) i forhold til 2012-budgettet skyldes 
hovedsagelig en betydelig stigning i Ombudsmandens husleje (+230 000 EUR) i 2013. 

I 2013 flytter Ombudsmandens kontor i Bruxelles fra den nuværende placering i den gamle 
Eastman-bygning til en ny bygning i Rue Montoyer. Da lejen for Eastman-bygningen var lav 
på grund af bygningens forholdsvis ringe stand, betyder det, at Ombudsmanden skal forhøje 
bevillingerne til leje i Bruxelles (+230 000 EUR). 

Sammen med en mindre stigning i kontorlejen i Strasbourg (+7000 EUR) beløber de samlede 
bevillinger til leje af lokaler i 2013 sig til 725 000 EUR (+ 49 %). Også de supplerende 
omkostninger til den nye bygning er højere (+ 33%) end for den gamle Eastman-bygning.

Stigningen i lejen alene tegner sig for en stigning på 2,49 % af budgettet; Uden denne ændring 
af lejeudgifterne, ville Ombudsmandens budget for 2013 kun være steget med 1,4 % i forhold 
til sidste års budget, hvilket er under den forventede inflation på 1,9 %

Besparelser og omfordelinger
Ombudsmandens tjenestegrene har som i tidligere år udarbejdet budgetoverslaget på grundlag 
af de planlagte projekter for 2013. Ombudsmandens kontor har i betragtning af den aktuelle 
situation i Europa systematisk gennemgået alle budgetposter med henblik på at identificere 
besparelser, der kan bidrage til finansieringen af sådanne projekter.

Det samlede beløb, der genereres ved denne øvelse, beløber sig til 211 000 EUR, hvilket 
svarer til mere end 36 % af den samlede stigning i andre budgetposter (EUR 581 500).

Personale
I overslaget for 2013 anmoder Ombudsmanden om en ny fast stilling (AD6). Den Europæiske 
Ombudsmands regnskabsføring er hidtil blevet udført af en tjenestemand fra Europa-
Parlamentet. Ændringerne i Europa-Parlamentets (it) systemer og politikker har dog skabt en 
situation, hvor det vil være fordelagtigt for begge parter, at Ombudsmandens kontor udfører 
de regnskabsmæssige opgaver selv. Der anmodes imidlertid ikke om yderligere stillinger for 
2013.
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Hvad angår opnormeringer i 2013, anmoder Ombudsmanden om en opnormering af 8 
eksisterende stillinger (2 AST og 6 AD). Disse opnormeringer er påkrævet i henhold til 
vedtægten. Ombudsmanden understreger, at dette ikke betyder, at 8 medarbejdere automatisk 
forfremmes. For hver forfremmelse vurderer Ombudsmanden, om kandidaten er tilstrækkeligt 
fortjentfuld til en forfremmelse. 

I begyndelsen af 2012 besluttede ombudsmanden at overdrage ansvaret for behandling af 
klager, som ligger uden for hans mandat, til registreringskontoret. Det betyder, at denne enhed 
skal styrkes med kontraktansatte. Med henblik på denne styrkelse anmoder Ombudsmanden 
om en forhøjelse af bevillingerne til kontraktansatte på 113 000 EUR. Ombudsmanden 
understreger, at denne stigning opvejes af en tilsvarende reduktion i bevillingerne til 
praktikophold (-113 000 EUR).

Organisation
Aktiviteterne i Ombudsmandens kontor kan opdeles i fire områder: 1) behandlingen af klager 
og gennemførelse af undersøgelser, 2) kommunikation og opsøgende virksomhed, 3) 
støtteaktiviteter og 4) strategi og styring.

For at kunne varetage ovennævnte opgaver blev der gennemført en omorganisering af 
Ombudsmandens tjenestegrene med virkning fra januar 2012. De to eksisterende afdelinger 
blev omorganiseret, og der blev oprettet to direktorater, hver med tre enheder: to enheder for 
klager og undersøgelser og en enhed med ansvar for støtteaktiviteter. 

I den nye struktur repræsenterer klager og forespørgsler 57 % af det samlede personale, 
kommunikation og opsøgende virksomhed 17 %, støtteaktiviteter 22 % og strategi og styring 
4 %.

Arbejdsbyrde
I 2011 registrerede Ombudsmanden 2 510 klager, hvoraf 698 lå inden for Ombudsmandens 
mandat (i 2010 registreredes 2 667 klager, hvoraf 744 lå inden for mandatet). Ombudsmanden 
indledte 382 undersøgelser (335 i 2010). I 2011 afsluttede han 318 undersøgelser (326 i 
2010). I alt behandlede Ombudsmanden over 3 700 klager og anmodninger om oplysninger. 

I over 65 % af de behandlede sager (1 667) var Ombudsmanden i stand til at hjælpe klagerne 
ved at indlede en undersøgelse, overføre sagen til det kompetente organ eller yde rådgivning. 
Med hensyn til sager, der overføres, eller hvor klagere rådes til at henvende sig til et andet 
organ, blev 47 % af klagerne indgivet til et medlem af det europæiske netværk af 
ombudsmænd (nationale og/eller regionale), som Europa-Parlamentet er et fuldgyldigt 
medlem af. I 11 % af sagerne blev klagerne henvist til Kommissionen, og 46 % blev rådet til 
at henvende sig til andre organer såsom SOLVIT. 

I 2011 var Ombudsmanden i stand til at afslutte 84 sager, hvor den berørte institution indgik 
aftale om en mindelig løsning eller en løsning af sagen. I 47 sager blev der konstateret fejl 
eller forsømmelser, og 13 af disse blev løst med et positivt resultat, hvor den berørte 
institution enten helt eller delvist accepterede Ombudsmandens forslag til henstilling. 
Ombudsmanden afsluttede 35 sager med kritiske bemærkninger, og 39 sager med yderligere 
bemærkninger. I 64 sager blev der ikke konstateret fejl eller forsømmelser.


