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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka Eiropas Ombuda 2013. gadam pieprasītais kopējais budžeta līdzekļu apjoms 
nodrošinās šai iestādei iespēju pildīt Statūtos, īstenošanas noteikumos un sadarbības 
nolīgumos noteiktos pienākumus, kā arī ļaus tai efektīvi veikt savus uzdevumus;

2. norāda, ka Ombuda 2013. gada tāmes kopējais apjoms ir EUR 9 887 000, kas nozīmē 
palielinājumu par 3,89 % (+ EUR 370 500) salīdzinājumā ar 2012. gada budžetu;

3. norāda, ka relatīvi lielo palielinājumu salīdzinājumā ar 2012. gada budžetu lielā mērā 
nosaka tas, ka 2013. gadā Ombudam būs jāsedz ievērojami augstāka īres maksa, jo birojs 
pārcelsies uz citām telpām Briselē;

4. norāda, ka tikai īres paaugstinājums vien veido 2,4 % no tāmes palielinājuma; norāda, ka, 
neparedzot līdzekļus šim īres maksas paaugstinājumam, Ombuda budžets būtu 
palielinājies tikai par 1,4 %, kas ir zem prognozētā inflācijas līmeņa (1,9 %);

5. norāda, ka Ombuds prasa štatu sarakstā iekļaut vienu papildu štata vietu (AD 6) un 
astoņām pašreizējām štata vietām paaugstināt pakāpi (2 AST un 6 AD);

6. atbalsta Ombuda prasību palielināt līgumdarbiniekiem paredzētās apropriācijas, lai sniegtu 
atbalstu Kancelejas nodaļai, kuras uzdevumi ir paplašināti, iekļaujot to sūdzību apstrādi, 
kuras neietilpst Ombuda darbības jomā;

7. pauž gandarījumu par to, ka Ombuds ir radis iespēju veikt ietaupījumus (EUR 211 000), 
sistemātiski pārskatot visas sava budžeta pozīcijas, un ka šie ietaupījumi ir ļāvuši 
papildināt 2013. gadā plānoto projektu finansējumu;

8. ar gandarījumu norāda, ka Ombuds, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju Eiropā, 
plāno arī turpmākajos budžetos ievērot pēc iespējas lielāku taupību, ciktāl tas ir 
savienojams ar viņa pilnvaru īstenošanu.
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ĪSS PAMATOJUMS

Lūgumrakstu komiteja ir ņēmusi vērā Eiropas Ombudam 2013. finanšu gada tāmi, ko tas 
iesniedza budžeta lēmējinstitūcijai saskaņā ar Finanšu regulas 31. pantu.

Ombuda 2013. gada tāmes kopējais apjoms ir EUR 9 887 000. Tas nozīmē palielinājumu par 
3,89 % (+ EUR 370 500) salīdzinājumā ar Ombuda 2012. gada galīgo budžetu 
(EUR 9 516 500). Aprēķinot tāmi, ir ņemta vērā gan inflācijas ietekme, gan Eiropas 
Komisijas prognozētā dzīves dārdzības palielināšanās.

Galvenās 2013. gada budžeta iezīmes
norāda, ka 2013. gada budžeta relatīvi lielo palielinājumu (+ 3,89 %) salīdzinājumā ar 
2012. gada budžetu galvenokārt nosaka tas, ka 2013. gadā Ombudam būs jāsedz ievērojami 
augstāka īres maksa (+ EUR 230 000).

Ombuda birojam Briselē 2013. gadā būs jāpārceļas no pašreizējām telpām Eastman ēkā uz 
jaunu ēku Montoyer ielā. Tā kā īres maksa Eastman ēkā bija zema, ņemot vērā ēkas 
salīdzinoši slikto stāvokli, Ombudam nācās palielināt īres maksai Briselē paredzētās 
apropriācijas.

Līdz ar nelielu Strasbūras biroja īres maksas pieaugumu (+ EUR 7000) kopējās īres maksas 
segšanai paredzētās apropriācijas 2013. gadā ir EUR 725 000 (+ 49 %). Arī papildu izmaksas 
jaunajā ēkā būs augstākas (+ 33 %) nekā vecajā Eastman ēkā.

Tikai īres maksas pieaugums vien veido 2,49 % budžeta palielinājuma. Ja īres maksa nebūtu 
mainījusies, Ombuda 2013. gada budžets salīdzinājumā ar iepriekšējā gada budžetu būtu 
palielinājies tikai par 1,4 %, kas ir zem prognozētā inflācijas līmeņa (1,9 %).

Ietaupījumi un līdzekļu pārdale
Līdzīgi kā iepriekšējos gados Ombuda dienesti tāmi ir sagatavojuši, pamatojoties uz 
2013. gadā plānotajiem projektiem. Ņemot vērā pašreizējo situāciju Eiropā, Ombuda dienesti 
ir sistemātiski pārskatījuši visas budžeta pozīcijas, cenšoties rast iespēju ietaupīt līdzekļus, ko 
attiecīgi varētu izmantot minēto projektu finansēšanai.

Šādi iegūtā kopējā summa ir EUR 211 000, proti, vairāk nekā 36 % no kopējā palielinājuma 
citās budžeta pozīcijās (EUR 581 500).

Personāls
2013. gada tāmē Ombuds prasa vienu papildu pastāvīgu štata vietu (AD6). Eiropas Ombuda 
grāmatveža pienākumus līdz šim ir veicis Eiropas Parlamenta ierēdnis. Taču pēc izmaiņām 
Parlamenta IT sistēmās un politikā ir radusies situācija, kurā abām pusēm būtu izdevīgi, ja 
Ombuda birojs pats veiktu grāmatvedības uzdevumus. Citas jaunas štata vietas 2013. gadam 
netiek prasītas.

Ombuds 2013. gadā prasa paaugstināt pakāpi astoņām pašreizējām štata vietām (2 AST un 
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6 AD). Šos paaugstinājumus nosaka Cilvildienesta noteikumi. Ombuds uzsver, ka tas 
nenozīmē, ka astoņi darbinieki automātiski tiek paaugstināti amatā. Ombuds katrā atsevišķajā 
gadījumā pieņem lēmumu par to, vai kandidāts ir pelnījis šo paaugstinājumu.

Pašā 2012. gada sākumā Ombuds nolēma to sūdzību apstrādi, kuras neietilpst viņa 
kompetencē, uzdot Kancelejas nodaļai. Tas nozīmē, ka šai nodaļai ir vajadzīgs papildu 
personāls, proti, līgumdarbinieki. Šī iemesla dēļ Ombuds prasa palielināt līgumdarbiniekiem 
paredzētās apropriācijas par EUR 113 000. Ombuds uzsver, ka šo palielinājumu kompensē 
stažieriem paredzēto apropriāciju attiecīgs samazinājums (- EUR 113 000).

Struktūra
Ombuda biroja darbība notiek četrās jomās: 1) sūdzību izskatīšana un izmeklēšanas veikšana, 
2) komunikācija un informēšana, 3) atbalsta pasākumi un 4) stratēģija un vadība.

Iepriekš minēto pienākumu veikšanai tika izveidota jauna Ombuda dienestu struktūra, kas 
sāka darboties 2012. gada janvārī. Divi esošie departamenti tika reorganizēti, un tika izveidoti 
divi direktorāti, kurā katrā ir trīs nodaļas: divas sūdzību un izmeklēšanas nodaļas un nodaļa, 
kas atbildīga par atbalsta pasākumiem.

Jaunajā struktūrā sūdzību un izmeklēšanas jomā strādā 57 % no kopējā darbinieku skaita, 
komunikācijas un informēšanas jomā — 17 %, atbalsta pasākumu jomā — 22 % un stratēģijas 
un vadības jomā — 4 %.

Darba apjoms
Ombuds 2011. gadā reģistrēja 2510 sūdzības, no kurām 698 bija viņa kompetencē (2010. gadā 
sūdzību skaits bija 2667, no kurām 744 bija Ombuda kompetencē). Ombuds uzsāka 
382 izmeklēšanas (2010. gadā — 335). 2011. gada laikā viņš pabeidza 318 izmeklēšanas 
(2010. gadā — 326). Kopumā Ombuds izskatīja vairāk nekā 3700 sūdzību un informācijas 
pieprasījumu.

Vairāk nekā 65 % izskatīto gadījumu (1667) Ombuds varēja palīdzēt sūdzību iesniedzējiem, 
uzsākot izmeklēšanu, pārsūtot lietu kompetentajai struktūrai vai sniedzot padomu. Gadījumos, 
kad lieta tika pārsūtīta kompetentajai struktūrai vai sūdzību iesniedzējiem tika ieteikts vērsties 
citā struktūrā, 47 % sūdzību tika iesniegtas kādam no Eiropas ombudu tīkla biedriem (valsts 
vai reģionāla līmeņa); arī Eiropas Parlaments ir šī tīkla pilntiesīgs dalībnieks. 11 % gadījumu 
sūdzības iesniedzējiem ieteica vērsties Komisijā un 46 % gadījumu — citās struktūrās, 
piemēram, SOLVIT.

Ombuds 2011. gadā varēja slēgt 84 lietas, kurās iesaistītās institūcijas vienojās par draudzīgu 
risinājumu vai izlīgumu. Administratīvi pārkāpumi tika konstatēti 47 gadījumos, un 13 no 
tiem izdevās panākt pozitīvu iznākumu, proti, attiecīgā institūcija pilnībā vai daļēji piekrita 
Ombuda ieteikuma projektam. Ombuds slēdza 35 lietas, izsakot kritiskas piezīmes, un 
39 gadījumos izteica papildu piezīmes. 64 gadījumos administratīvi pārkāpumi netika 
konstatēti.


