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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az európai ombudsman által 2013-ra igényelt költségvetési források teljes 
összege lehetővé teszi számára, hogy teljesítse az alapokmányában, a végrehajtási 
rendelkezésekben és az együttműködési megállapodásban előírt kötelezettségeit, valamint 
hogy eredményesen hajtsa végre feladatait;

2. megállapítja, hogy az ombudsman 2013-ra vonatkozó tervezett előirányzatai összesen 
9 887 000 eurót tesznek ki, ami a 2012-es költségvetéséhez képest 3,89%-os (+ 370 500 
eurós) növekedést jelent;

3. hangsúlyozza, hogy a 2012-es költségvetéshez képest érzékelhető viszonylag nagy 
emelkedés jórészt annak következménye, hogy az ombudsmannak a brüsszeli irodája 
elköltözéséből adódóan 2013-ban lényegesen magasabb bérleti díjat kell majd fizetnie;

4. megállapítja, hogy a bérleti díj emelkedése már önmagában 2,4%-kal növeli a tervezett 
előirányzatokat; hangsúlyozza, hogy a magasabb bérleti díj fedezésére szolgáló összeget 
nem számítva az ombudsman költségvetése csak 1,4%-kal növekedett volna, ami elmarad 
az 1,9%-os előre jelzett inflációtól; 

5. megállapítja, hogy az ombudsman egy további álláshely (AD6) belefoglalását kéri a 
létszámtervébe, valamint nyolc meglévő álláshely (2 AST és 6 AD) feljebb sorolását;

6. támogatja az ombudsman szerződéses alkalmazottak számára létrehozott előirányzatok 
növelésére irányuló kérelmét, amelynek célja a dokumentum-nyilvántartással foglalkozó 
osztály megerősítése, minthogy annak feladatai immár az ombudsman hatáskörén kívül 
eső panaszok kezelésére is kiterjednek;

7. örömmel látja, hogy az ombudsman a hozzá tartozó összes költségvetési sor módszeres 
felülvizsgálata révén ismét megtakarításokat ért el (211 000 euró), amelyeket fel tud 
használni a 2013-ra tervezett projektek finanszírozására; 

8. elégedetten állapítja meg, hogy az ombudsman – az Európában jelenleg uralkodó 
gazdasági helyzetre tekintettel – a jövőbeni költségvetések tekintetében is a 
megbízatásának teljesítéséhez mérten a lehető legnagyobb józansággal kíván eljárni;



PE489.496v02-00 4/5 PA\904817HU.doc

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A Petíciós Bizottság tudomásul veszi a költségvetési hatóság részére az európai ombudsman 
által a költségvetési rendelet 31. cikke értelmében a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan 
benyújtott tervezett előirányzatokat.

Az ombudsman 2013-ra vonatkozó tervezett előirányzatai összesen 9 887 000 eurót tesznek 
ki. Ez 3,89%-os (+ 370 500 eurós) emelkedést jelent az ombudsman 2012-es végleges 
költségvetéséhez képest (9 516 500 euró). A tervezett összeg figyelembe veszi az Európai 
Bizottság által előre jelzett infláció és a magasabb megélhetési költségek hatását. 

A 2013-as költségvetés főbb jellemzői
A 2012-es költségvetéshez képest érzékelhető viszonylag nagy emelkedés (+3,89%) jórészt 
annak következménye, hogy az ombudsmannak 2013-ban lényegesen magasabb bérleti díjat 
kell majd fizetnie (+ 230 000 euró). 

2013-ban az ombudsman brüsszeli irodája a régi Eastman épületben található jelenlegi 
helyéről egy új épületbe költözik a Montoyer utcában. Mivel az Eastman épület bérleti díja az 
épület meglehetősen rossz állapota miatt alacsony volt, az ombudsmannak növelnie kellett a 
brüsszeli bérleti díjakra vonatkozó előirányzatokat (+ 230 000 euró). 

A strasbourgi irodák bérleti díjának csekély emelkedésével (+ 7 000 euró) így 2013-ban a 
bérleti díjakra vonatkozó előirányzatok összege eléri a 725 000 eurót (+49%). Az új épülettel 
járó kiegészítő költségek szintén magasabbak, mint a régi Eastman épület esetében (+33%).

A bérleti díjak emelkedése már önmagában 2,49%-kal növeli a költségvetést. A bérleti díjak 
változása nélkül az ombudsman 2013. évi költségvetése az előző évhez képest csak 1,4%-kal 
növekedett volna, ami elmarad az 1,9%-os előre jelzett inflációtól.

Megtakarítások és átcsoportosítások
Az előző évekhez hasonlóan az ombudsmani szolgálatok a 2013-ban tervezett projektek 
alapján készítették el a költségvetési irányszámokat. Az Európában jelenleg uralkodó 
helyzetre tekintettel az ombudsman szolgálatai az összes költségvetési sort módszeresen 
felülvizsgálták, hogy megtakarítási lehetőségeket találjanak, amelyek hozzájárulhatnának e 
projektek finanszírozásához.

Az így beazonosított megtakarítások teljes összege eléri a 211 000 eurót, ami a többi 
költségvetési soron található teljes növekedés (581 500 euró) több mint 36%-a.

Személyzet
Az ombudsman a 2013-ra vonatkozó tervezett előirányzataiban egy újabb állandó álláshely 
létrehozását kéri (AD6). Az európai ombudsman könyvelőjének feladatait eddig egy európai 
parlamenti tisztviselő látta el. A Parlament (informatikai) rendszereinek és eljárásainak 
megváltozása következtében azonban mindkét fél számára előnyös volna, ha az ombudsman 
hivatala maga látná el a könyvelési feladatokat. 2013-ra egyéb álláshelyet nem kérnek.
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Ami az álláshelyek feljebb sorolását illeti 2013-ban, az ombudsman nyolc meglévő álláshely 
(2 AST és 6 AD) tekintetében nyújtott be ilyen kérelmet. Ezekre a személyzeti szabályzat 
értelmében van szükség. Az ombudsman hangsúlyozza, hogy ez nem jelenti azt, hogy nyolc 
tisztviselőt automatikusan előléptetnek. Az ombudsman valamennyi előléptetés esetében 
eldönti, hogy a jelölt megérdemli-e azt. 

2012 elején az ombudsman úgy határozott, hogy a dokumentum-nyilvántartással foglalkozó 
osztályra bízza a hatáskörén kívül eső panaszok kezelését. Ez azt jelenti, hogy ezt az osztályt 
szerződéses alkalmazottakkal kell megerősíteni. Ebből a célból az ombudsman a szerződéses 
alkalmazottak számára létrehozott előirányzatok 113 000 euróval történő emelését kéri. Az 
ombudsman hangsúlyozza, hogy ezt a növekedést ellensúlyozza a gyakornoki programok 
számára képzett előirányzatok azonos mértékű csökkentése (- 113 000 euró).

Szervezet
Az ombudsmani hivatal tevékenysége négy területre osztható: 1) panaszkezelés és 
vizsgálatok, 2) kommunikáció és információs tevékenység, 3) támogatási tevékenységek, 
valamint 4) stratégia és irányítás.

A fenti tevékenységek végrehajtása érdekében 2012 januárárjától az ombudsmani szolgálatok 
új szervezeti felépítés keretében kezdtek dolgozni. A két meglévő osztályt átszervezték, és 
létrehoztak két igazgatóságot, egyenként három-három egységgel: két egység a panaszokkal 
és a vizsgálatokkal, egy egység pedig a támogatási tevékenységekkel foglalkozik. 

Az új struktúrában panaszokkal és vizsgálatokkal foglalkozik a teljes személyzet 57%-a, 
kommunikációval és információs tevékenységekkel 17%, támogatási tevékenységekkel 22%, 
stratégiával és irányítással pedig 4%.

Munkamennyiség
2011-ben az ombudsman 2 510 panaszt regisztrált, ebből 698 tartozott a hatáskörébe (2010-
ben 2 667 panaszból 744). Az ombudsman 2011-ben 382 vizsgálatot indított (2010-ben 335-
öt), és 318-at zárt le (2010-ben 326-ot). Összességében 3 700 panasszal és tájékoztatás iránti 
kérelemmel foglalkozott. 

Az ombudsman a feldolgozott ügyek 65%-ában (1 667) tudott segíteni a panaszosoknak azzal, 
hogy vizsgálatot indított, az illetékes szerv elé továbbította az ügyet, vagy tanácsot adott. A 
továbbított vagy más szervhez irányított ügyek 47%-a esetében a panaszokat az 
ombudsmanok európai hálózatának egyik (nemzeti és/vagy regionális) tagjához irányították, 
amely hálózatnak az Európai Parlament is teljes jogú tagja. Az esetek 11%-át a Bizottsághoz 
irányították, 46%-át pedig egyéb szervekhez (pl. SOLVIT). 

Az ombudsman 2011-ben 84 olyan ügyet zárt le, amelyben az érintett intézmény beleegyezett 
az ügy békés megoldásába vagy rendezésébe. 47 esetben derült fény hivatali visszásságra, 
ebből 13 esetben értek el pozitív eredményt, amikor is az érintett intézmény részben vagy 
egészben elfogadta az ombudsman ajánlástervezetét. Az ombudsman 35 esetet zárt le kritikai 
észrevételekkel, és 39 esethez fűzött további megjegyzést. 64 esetben nem derült fény hivatali 
visszásságra.


