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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että Euroopan oikeusasiamiehen vuodeksi 2013 pyytämät määrärahat 
mahdollistavat sen, että hän täyttää ohjesäännön, täytäntöönpanosäännösten ja 
yhteistyösopimusten mukaiset velvoitteensa sekä voi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti;

2. toteaa, että oikeusasiamiehen vuoden 2013 ennakkoarviossa määrärahoja on kaikkiaan 
9 887 000 euroa, mikä merkitsee 3,89 prosentin lisäystä (+370 500 euroa) vuoden 2012 
talousarvioon verrattuna; 

3. korostaa, että tämä suhteellisen suuri lisäys vuoden 2012 talousarvioon verrattuna johtuu 
pitkälti siitä, että oikeusasiamiehen vuokrakulut nousevat merkittävästi vuonna 2013, 
koska hän siirtyy toisiin toimitiloihin Brysselissä; 

4. toteaa, että jo pelkkä vuokrakulujen kasvu aiheuttaa ennakkoarvioon 2,4 prosentin 
lisäyksen; korostaa, että jos vuokrakulut eivät olisi nousseet, oikeusasiamiehen 
talousarvion lisäys olisi ollut vain 1,4 prosenttia, eli se olisi jäänyt 1,9 prosentin 
inflaatioennustetta vähäisemmäksi; 

5. toteaa, että oikeusasiamies pyytää henkilöstötaulukkoonsa yhtä uutta AD 6 -virkaa ja 
8 nykyisen viran siirtämistä ylempään palkkaluokkaan (2 AST-virkaa ja 6 AD-virkaa);

6. kannattaa oikeusasiamiehen pyyntöä sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrärahojen 
lisäämisestä, jotta voidaan vahvistaa kirjaamoa, jonka tehtäviä on laajennettu uskomalla 
sille sellaisten kantelujen käsittely, jotka eivät kuulu oikeusasiamiehen valtuuksien piiriin; 

7. on mielissään siitä, että oikeusasiamies on jälleen kerran saanut aikaan säästöjä 
(211 000 euroa) tarkastelemalla järjestelmällisesti kaikkia budjettikohtiaan, minkä 
ansiosta hän voi käyttää näitä säästöjä vuodeksi 2013 kaavailtujen hankkeiden 
rahoittamiseen;

8. toteaa tyytyväisenä, että oikeusasiamies aikoo Euroopan nykyisen taloustilanteen vuoksi 
jatkaa tulevien talousarvioidensa rajoittamista mahdollisimman paljon ja siinä määrin kuin 
se sopii yhteen hänen tehtäviensä kanssa. 
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LYHYET PERUSTELUT

Vetoomusvaliokunta on pannut merkille varainhoitovuotta 2013 koskevan Euroopan 
oikeusasiamiehen ennakkoarvion, jonka tämä toimitti budjettivallan käyttäjälle 
varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Oikeusasiamiehen ennakkoarvio varainhoitovuoden 2013 määrärahatarpeista on yhteensä 
9 887 000 euroa. tämä merkitsee 3,89 prosentin lisäystä (+ 370 500 euroa) oikeusasiamiehen 
vuoden 2012 lopulliseen talousarvioon verrattuna (9 516 500 euroa). Ennakkoarvioon sisältyy 
inflaation ja Euroopan komission ennakoiman elinkustannusten nousun vaikutus. 

Vuoden 2013 talousarvion tärkeimmät piirteet
Vuoden 2013 talousarvion suhteellisen suuri lisäys (+3,89 prosenttia) vuoden 2012 
talousarvioon verrattuna johtuu lähinnä oikeusasiamiehen vuokrakulujen nousemisesta 
vuonna 2013 (+230 000 euroa). 

Oikeusasiamiehen Brysselin-toimitilat siirtyvät vuonna 2013 Eastman-rakennuksesta uuteen 
rakennukseen Rue Montoyerilla. Koska Eastman-rakennuksesta perittävä vuokra oli vähäinen 
rakennuksen melko kehnon kunnon vuoksi, oikeusasiamies joutuu lisäämään Brysselissä 
maksettavaa vuokraa koskevia määrärahoja (+230 000 euroa). 

Koska myös Strasbourgin-toimitiloista perittävä vuokra nousee hieman (+7000 euroa), 
vuokrakuluihin menee vuonna 2013 yhteensä 725 000 euron määrärahat (+49 prosenttia). 
Lisäksi uudesta rakennuksesta perittävät lisämaksut ovat suuremmat (+33 prosenttia), kuin 
vanhassa Eastman-rakennuksessa.

Jo pelkkä vuokrakulujen kasvu aiheuttaa talousarvioon 2,49 prosentin lisäyksen. Jos 
vuokrakulut eivät olisi nousseet, oikeusasiamiehen vuoden 2013 talousarvion lisäys olisi ollut 
edellisvuoden talousarvioon verrattuna vain 1,4 prosenttia, eli se olisi jäänyt 1,9 prosentin 
inflaatioennustetta vähäisemmäksi.

Säästöt ja uudelleenjärjestelyt
Oikeusasiamiehen yksiköt ovat edellisvuosien tapaan laatineet ennakkoarvion vuodeksi 2013 
kaavailtujen hankkeiden perusteella. Oikeusasiamiehen yksiköt ovat ottaneet Euroopan 
nykyisen tilanteen huomioon ja tarkastelleet järjestelmällisesti kaikkia budjettikohtia 
löytääkseen säästökohteita, joiden avulla voitaisiin rahoittaa tällaisia hankkeita.

Näin on saatu kerättyä yhteensä 211 000 euroa, joka vastaa yli 36:ta prosenttia muiden 
budjettikohtien kokonaislisäyksestä (581 500 euroa).

Henkilöstö
Oikeusasiamies pyytää vuoden 2013 ennakkoarviossa yhtä uutta pysyvää virkaa (AD 6 
-virka). Euroopan oikeusasiamiehen tilinpitäjän tehtäviä on tähän saakka hoitanut Euroopan 
parlamentin virkamies. Parlamentin (tietotekniikka)järjestelmien ja politiikan muutokset ovat 
kuitenkin johtaneet siihen, että olisi kummankin osapuolen kannalta suotuisampaa, että 
tilinpitoa koskevat tehtävät hoidettaisiin oikeusasiamiehen virastossa. Vuodeksi 2013 ei ole 
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pyydetty muita virkoja.

Oikeusasiamies pyytää vuodeksi 2013 yhteensä 8 nykyisen viran siirtämistä ylempään 
palkkaluokkaan (2 AST-virkaa ja 6 AD-virkaa). Ylempään palkkaluokkaan siirtämistä on 
pyydetty henkilöstösääntöjen mukaisesti. Oikeusasiamies korostaa, että pyyntö ei merkitse 
8 henkilöstöön kuuluvan työntekijän automaattista ylentämistä. Oikeusasiamies päättää 
kussakin tapauksessa erikseen, ansaitseeko kyseinen henkilö ylennyksen. 

Oikeusasiamies päätti vuoden 2012 alussa siirtää kirjaamolle sellaisten valitusten käsittelyn, 
jotka eivät kuulu hänen toimivaltaansa. Tämä tarkoittaa, että kyseistä yksikköä on 
vahvistettava sopimussuhteisilla toimihenkilöillä. Oikeusasiamies pyytää tätä varten, että 
sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrärahoja lisättäisiin 113 000 eurolla. Oikeusasiamies 
korostaa, että lisäys kompensoidaan tekemällä vastaava vähennys harjoittelijoita koskeviin 
määrärahoihin (-113 000 euroa). 

Organisaatio
Oikeusasiamiehen viraston toiminnot voidaan jakaa neljään luokkaan: 1) kanteluiden käsittely 
ja tutkinnan suorittamiset, 2) viestintä ja tiedotus, 3) tukitoimet ja 4) strategia ja hallinto.

Oikeusasiamiehen yksiköt organisoitiin näiden tehtävien hoitamista varten uusiksi, ja uusittu 
organisaatio aloitti toimintansa tammikuussa 2012. Kaksi jaostoa organisoitiin uudelleen 
luomalla kaksi osastoa, jossa kummassakin on kolme yksikköä: kaksi kantelu- ja 
tutkimusyksikköä ja yksi tukitoimista vastaava yksikkö. 

Uudessa organisaatiorakenteessa kanteluita ja tutkimuksia hoitaa 57 prosenttia, viestintää ja 
tiedotusta 17 prosenttia, tukitoimia 22 prosenttia ja strategiaa ja hallintoa 4 prosenttia koko 
henkilöstöstä.

Työmäärä
Oikeusasiamiehen virastossa kirjattiin vuonna 2011 kaikkiaan 2 510 kantelua, joista 
698 kuului hänen toimivaltaansa (2010: 2 667 kantelua, joista 744 kuului hänen 
toimivaltaansa). Oikeusasiamies käynnisti 382 tutkintaa (2010:335). Hän saattoi vuonna 2011 
päätökseen 318 tutkintaa (2010:326). Hän käsitteli kaikkiaan yli 3 700 kantelua ja 
tietopyyntöä. 

Oikeusasiamies kykeni 65 prosentissa käsittelemistään tapauksista (1 667) auttamaan 
kantelijaa käynnistämällä tutkinnan, siirtämällä tapauksen toimivaltaiselle elimelle tai 
antamalla neuvoja. Kun tapauksen käsittely siirrettiin muille tahoille tai kantajaa neuvottiin 
kääntymään toisen elimen puoleen, kantajista 47:ä prosenttia opastettiin kääntymään 
Euroopan (kansallisten ja/tai alueellisten) oikeusasiamiesten verkoston puoleen (Euroopan 
parlamentti on yksi verkoston täysjäsenistä). Kaikkiaan 11 prosenttia tällaisten tapausten 
kantelijoista ohjattiin kääntymään komission puoleen ja 46 prosenttia muiden elinten, kuten 
sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkon (SOLVIT) puoleen.

Oikeusasiamies kykeni vuonna 2011 saattamaan päätökseen 84 tapausta, joissa asianomainen 
toimielin suostui sopuratkaisuun tai asian sovittelemiseen. Hallinnollisia epäkohtia havaittiin 
47 tapauksessa, ja näistä 13:ssa päästiin myönteiseen lopputulokseen siten, että asianomainen 
toimielin hyväksyi oikeusasiamiehen suositusluonnoksen joko kokonaan tai osittain. 
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Oikeusasiamies saattoi päätökseen 35 tapausta, joissa hän esitti kriittisiä huomautuksia, ja hän 
esitti 39 tapauksessa lisähuomioita. Tapauksista 64:ssä ei havaittu hallinnollisia epäkohtia.


