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PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad visa biudžeto išteklių suma, kurios prašo Europos ombudsmenas 2013 m., 
suteiks jam galimybę įvykdyti savo statute, jo įgyvendinimo nuostatose ir 
bendradarbiavimo susitarime numatytus įsipareigojimus, taip pat veiksmingai atlikti savo 
pareigas;

2. pažymi, kad Ombudsmeno 2013 m. sąmatoje pateikiama 9 887 000 EUR suma, ir tai yra 
3,89 proc. (370 500 EUR) daugiau, palyginti su 2012 m. biudžetu;

3. atkreipia dėmesį į gana didelį augimą, palyginti su 2012 m. biudžetu, daugiausia dėl to, 
kad labai padidėjo nuomos kaina, kurią turės mokėti Ombudsmenas 2013 m. todėl, kad 
perkelti jo kabinetai Briuselyje;

4. pažymi, kad vien dėl padidėjusių nuomos mokesčių sąmatoje pateikta suma išaugo 
2,4 proc.; atkreipia dėmesį į tai, kad, jei nebūtų numatytas didesnis nuomos mokestis, 
Ombudsmeno biudžetas būtų padidėjęs tik 1,4 proc., o tai yra mažiau nei numatyta 
1,9 proc. infliacija; 

5. atkreipia dėmesį į Ombudsmeno prašymus skirti vieną papildomą etatą (AD6), įrašytą 
personalo plane, ir pakeisti 8 esamus etatus (2 AST kategorijos ir 6 AD kategorijos);

6. pritaria Ombudsmeno prašymui padidinti asignavimus sutartininkams siekiant sustiprinti
Kanceliarijos skyrių, kurio užduotys išplėstos ir jam patikėta tvarkyti skundus, kurie 
neįeina į Ombudsmeno įgaliojimus;

7. džiaugiasi, kad Ombudsmenas vėl galėjo sutaupyti (211 000 EUR) sistemingai 
tikrindamas visas biudžeto eilutes, todėl galėjo panaudoti šias sutaupytas lėšas ir prisidėti 
prie planuojamų projektų finansavimo 2013 m.; 

8. su pasitenkinimu pažymi, kad Ombudsmenas, atsižvelgdamas į dabartinę ekonominę 
padėtį Europoje, ketina ir toliau būsimiems biudžetams taikyti kuo griežtesnius ribojimus
tiek, kiek tai neprieštarauja Ombudsmeno įgaliojimams.
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Peticijų komitetas atkreipė dėmesį į Europos ombudsmeno sudarytą jo institucijos 
2013 finansinių metų sąmatą, kurią Ombudsmenas, vadovaudamasis Finansinio reglamento 
31 straipsniu, pateikė biudžeto valdymo institucijai.

Ombudsmeno 2013 m. sąmatoje pateikiama bendra 9 887 000 eurų suma. Tai yra 3,89 proc. 
(370 500 EUR) daugiau, palyginti su Ombudsmeno 2012 m. galutiniu biudžetu 
(9 516 500 EUR). Nustatant šią sąmatoje nurodytą sumą, atsižvelgta į infliacijos poveikį ir į 
Europos Komisijos apskaičiuotas padidėjusias pragyvenimo išlaidas. 

Svarbiausi 2013 m. biudžeto ypatumai
Gana didelis 2013 m. biudžeto padidėjimas (3,89 proc.), palyginti su 2012 m. biudžetu, 
atsirado visų pirma dėl to, kad gerokai padidėjo nuomos mokestis (230 000 EUR), kurį 
Ombudsmenas turės mokėti 2013 m. 

2013 m. Ombudsmeno biuras Briuselyje persikels iš dabartinių patalpų senajame Eastman
pastate į naują pastatą Montoyer gatvėje. Kadangi nuomos mokestis už Eastman pastatą buvo 
nedidelis dėl gana prastos pastato būklės, Ombudsmenui teko padidinti asignavimus nuomai 
Briuselyje (+ 230 000 EUR). 

Kartu su nedaug padidėjusiu biuro Strasbūre nuomos mokesčių (+ 7000 EUR) visi 
asignavimai nuomos mokesčiams 2013 m. sudaro 725 000 EUR (+ 49 proc.). Be to, 
papildomi mokesčiai už naują pastatą yra didesni (+ 33 proc.) nei už seną Eastman pastatą.

Vien dėl padidėjusių nuomos mokesčių biudžete pateikta suma išaugo 2,49 proc.. Jei nebūtų 
šio pasikeitimo dėl nuomos mokesčio, Ombudsmeno 2013 m. biudžetas būtų padidėjęs tik 
1,4 proc., palyginti su praeitų metų biudžetu, o tai yra mažiau nei numatyta 1,9 proc. 
infliacija.

Taupymas ir perskirstymas
Kaip ir ankstesniais metais Ombudsmano tarnybos parengė biudžeto sąmatą, paremtą
planuojamais 2013 m. projektais. Atsižvelgdamos į dabartinę padėtį Europoje, Ombudsmano 
tarnybos sistemingai tikrino visas biudžeto eilutes, siekdamos nustatyti galimybes sutaupyti 
lėšų, kuriomis galima būtų prisidėti prie šių projektų finansavimo.

Visa tokiu būdu gauta suma sudaro 211 000 EUR, tai yra daugiau nei 36 proc. viso 
padidėjimo pagal kitas biudžeto eilutes (581 500 EUR).

Darbuotojai
Savo 2013 m. sąmatoje Ombudsmenas prašo vieno papildomo nuolatinio etato (AD6). 
Europos Ombudsmano apskaitos pareigūno užduotis iki šiol vykdė Europos Parlamento 
pareigūnas. Tačiau dėl Parlamento (IT) sistemų ir politikos pokyčių susidarė tokia padėtis, 
kad abiems šalims būtų naudinga, jei Ombudsmano biuras pats atliktų apskaitos užduotis. 
Kitų etatų 2013 m. neprašoma.
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Etatų keitimo srityje 2013 m. Ombudsmanas prašo pakeisti 8 turimus etatus (2 AST ir 6 AD). 
Šių pakeitimų reikia pagal Tarnybos nuostatus. Ombudsmanas pabrėžia, kad tai nereiškia, jog 
8 darbuotojai savaime bus paaukštinti tarnyboje. Kiekvieno paaukštinimo atveju 
Ombudsmanas sprendžia, ar kandidatas pakankamai nusipelnė paaukštinimo. 

2012 m. pradžioje Ombudsmanas nusprendė nustatyti įpareigoti Kanceliarijos skyrių tvarkyti 
skundus, kurie nepatenka į jo įgaliojimų sritį. Tai reiškia, kad skyrių reikia sustiprinti priimant 
dirbti sutartininkus. Šiam sustiprinimui Ombudsmanas prašo padidinti asignavimus 
sutartininkams 113 000 EUR. Ombudsmanas pabrėžia, kad šį padidinimą kompensuos 
lygiavertis asignavimų stažuotėms sumažinimas (- 113 000 EUR).

Organizacija
Ombudsmano biuro veiklą galima suskirstyti į keturias sritis: 1) skundų tvarkymas ir tyrimų 
atlikimas, 2) ryšiai ir paslaugos, 3) paramos veikla ir 4) strategija ir valdymas.

Siekiant vykdyti minėtą veiklą, nustatyta nauja Ombudsmano tarnybų organizacija, kuri 
pradėjo veikti 2012 m. sausio mėn. Reorganizuoti du esami departamentai ir sukurti du 
direktoratai, kiekvieną jų sudaro trys skyriai: du skundų ir tyrimų skyriai ir skyrius, atsakingas 
už paramos veiklą. 

Pagal naują struktūrą skundų tvarkymo ir tyrimų veikla užsiima 57 proc. visų darbuotojų, 
ryšiais ir paslaugomis – 17 proc., paramos veikla – 22 proc. ir strategija ir valdymu – 4 proc.

Darbo krūvis
2011 m. Ombudsmanas užregistravo 2 510 skundų, iš kurių 698 pateko į jo įgaliojimų sritį 
(2010 m. gauti 2 667 skundai, iš kurių 744 pateko į jo įgaliojimų sritį). Ombudsmanas pradėjo 
382 tyrimus (2010 m. – 335). Per 2011 m. jis baigė 318 tyrimus (2010 m. – 326). Iš viso jis 
išnagrinėjo per 3 700 skundų ir prašymų dėl informacijos. 

Daugiau nei 65 proc. svarstytų atvejų (1 667) Ombudsmanas galėjo padėti skundų 
pateikėjams ir pradėti tyrimą, perduoti atvejį kompetentingai institucijai arba suteikti 
konsultaciją. Atvejais, kai skundai buvo perduoti arba kai skundų pateikėjams patarta kreiptis 
į kitą instituciją, 47 proc. šių skundų buvo išsiųsti Europos ombudsmenų tinklo (nacionalinio 
ir (arba) regioninio), kurio pilnateisis narys yra Europos Parlamentas, nariui. 11 proc. atvejų 
skundų pateikėjams nurodyta kreiptis į Komisiją ir 46 proc. atvejų patarta kreiptis į kitas 
institucijas, pavyzdžiui, SOLVIT. 

2011 m. Ombudsmanas galėjo baigti nagrinėti 84 atvejus, dėl kurių atitinkamos institucijos 
draugiškai išsiaiškino arba priėmė sprendimą. 47 skundų atvejais nustatyti netinkamo 
administravimo veiksmai ir 13 minėtų atvejų užbaigti teigiamai, šiais atvejais atitinkama 
institucija visiškai arba iš dalies sutiko su Ombudsmano rekomendacijų projektu. 
Ombudsmanas baigė nagrinėti 35 atvejus ir pateikė kritines pastabas, o 39 atvejais pareiškė 
papildomas pastabas. 64 atvejais nenustatyta netinkamo administravimo veiksmų.


