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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Huwa tal-fehma li l-ammont totali ta' riżorsi baġitarji mitlub mill-Ombudsman Ewropew 
għall-2013 se jippermettilu li jissodisfa l-obbligi skont l-Istatut tiegħu, id-dispożizzjonijiet 
implimentattivi u l-ftehim ta' koperazzjoni u se jippermettilu li jwettaq dmirijietu b'mod 
effikaċi;

2. Jinnota li l-estimi tal-Ombudsman għall-2013 juru total ta' EUR 9 887 000, li 
jirrappreżenta żieda ta' 3.89 % (+EUR 370 500) meta mqabbel mal-baġit tiegħu għall-
2012;

3. Jirrimarka li ż-żieda relattivament għolja meta mqabbel mal-baġit tal-2012 tirriżulta fil-
parti l-kbira tagħha minn żieda sinifikanti fil-kera li se jkollha titħallas mill-Ombudsman 
fl-2013 minħabba r-rilokazzjoni tal-uffiċċji tiegħu fi Brussell;

4. Jinnota li ż-żieda fil-ħlasijiet tal-kera waħidha hija responsabbli għal żieda ta' 2.4 % fl-
estimi; jirrimarka li mingħajr din l-allokazzjoni għal spejjeż ogħla ta' kera, il-baġit tal-
Ombudsman kien jiżdied b'1.4 % biss, li huwa inqas mir-rata prevista ta' inflazzjoni ta' 
1.9 %; 

5. Jinnota t-talbiet tal-Ombudsman għal kariga waħda addizzjonali (AD6) fl-organigramma 
tiegħu u r-rivalutazzjoni ta' 8 karigi eżistenti (2 AST u 6 AD);

6. Jappoġġja t-talba tal-Ombudsman għal żieda fl-approprjazzjonijiet għal aġenti 
kuntrattwali biex tissaħħaħ l-Unità tar-Reġistru, li l-kompiti tagħha ġew estiżi biex 
jinkludu t-trattament ta' lmenti li mhumiex koperti mill-mandat tal-Ombudsman;

7. Huwa sodisfatt li l-Ombudsman għal darba oħra rnexxielu jiġġenera ffrankar 
(EUR 211 000) billi skrutinizza sistematikament il-linji baġitarji tiegħu kollha, ħaġa li 
ppermettietlu juża dan l-iffrankar biex jikkontribwixxi għall-finanzjament ta' proġetti 
ppjanati fl-2013; 

8. Jinnota b'sodisfazzjon li l-Ombudsman, meta titqies is-sitwazzjoni ekonomika attwali fl-
Ewropa, biħsiebu jkompli jeżerċita t-trażżin massimu possibbli f'baġits futuri safejn dan 
ikun konsistenti mal-mandat tiegħu.
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet ħa nota tal-estimi tal-Ombudsman Ewropew għas-sena 
finanzjarja 2013, li ressaq lill-awtorità baġitarja skont l-Artikolu 31 tar-Regolament 
Finanzjarju.

L-estimi tal-Ombudsman għall-2013 juru total ta' EUR 9 887 000. Dan jirrappreżenta żieda ta' 
3.89 % (+ EUR 370 500) meta mqabbel mal-baġit finali tal-Ombudsman għall-2012 
(EUR 9 516 500). L-estimi jinkludu kemm l-impatt tal-inflazzjoni kif ukoll iż-żieda fl-għoli 
tal-ħajja mbassra mill-Kummissjoni Ewropea. 

Karatteristiċi ewlenin tal-baġit 2013
Iż-żieda relattivament għolja fil-baġit 2013 (+ 3.89 %) meta mqabbel mal-baġit 2012 tirriżulta 
primarjament minn żieda konsiderevoli fil-kera (+ EUR 230 000) li l-Ombudsman se jkollu 
jħallas fl-2013. 

Fl-2013 l-uffiċċju tal-Ombudsman fi Brussell se jiċċaqlaq mill-post attwali tiegħu fil-bini l-
qadim Eastman għal bini ġdid f'Rue Montoyer. Peress li l-kera tal-bini Eastman kienet baxxa 
minħabba l-istat kemmxejn fqir tal-bini, l-Ombudsman kellu jżid l-approprjazzjonijiet għall-
kera fi Brussell (+ EUR 230 000). 

Flimkien ma' żieda żgħira fil-kera għall-uffiċċji fi Strasburgu (+ EUR 7 000), l-
approprjazzjonijiet globali għall-ħlasijiet ta' kera fl-2013 jammontaw għal EUR 725 000 (+ 
49 %). Barra minn hekk, il-ħlasijiet addizzjonali għall-bini l-ġdid huma ogħla (+ 33 %) milli 
għall-bini qadim Eastman.

Iż-żieda fil-ħlasijiet tal-kera waħidha hija responsabbli għal żieda ta' 2.49 % fil-baġit. 
Mingħajr din il-bidla fis-sitwazzjoni tal-pagament tal-kera, il-baġit tal-Ombdusman għall-
2013 kien jiżdied biss b'1.4 % meta mqabbel mal-baġit tas-sena li għaddiet, li huwa inqas mir-
rata prevista ta' inflazzjoni ta' 1.9 %.

Iffrankar u ridistribuzzjonijiet
Bħal fi snin preċedenti, is-servizzi tal-Ombudsman ħejjew l-estimi baġitarji abbażi tal-proġetti 
ppjanati għall-2013. Meta titqies is-sitwazzjoni attwali fl-Ewropa, is-servizzi tal-Ombudsman 
skrutinizzaw sistematikament il-linji baġitarji kollha bil-ħsieb li jidentifikaw iffrankar li jkun 
jista' jikkontribwixxi għall-finanzjament ta' dawn il-proġetti.

L-ammont totali ġġenerat minn dan l-eżerċizzju jammonta għal EUR 211 000, li 
jirrappreżenta iktar minn 36 % taż-żieda totali f'linji baġitarji oħra (EUR 581 500).

Persunal
Fl-estimi tiegħu għall-2013 l-Ombudsman jitlob kariga waħda permanenti addizzjonali 
(AD6). Il-kompiti tal-Uffiċjal Kontabilist tal-Ombudsman Ewropew s'issa twettqu minn 
uffiċjal mill-Parlament Ewropew. Madankollu, bidliet fis-sistemi u l-politiki (tal-IT) tal-
Parlament wasslu għal sitwazzjoni fejn ikun vantaġġjuż għaż-żewġ naħat li l-uffiċċju tal-
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Ombudsman iwettaq il-kompiti ta' kontabilità hu stess. L-ebda karigi oħrajn ma ntalbu għall-
2013.

Fir-rigward tar-rivalutazzjonijiet tal-karigi fl-2013 l-Ombudsman jitlob rivalutazzjoni ta' 8 
karigi eżistenti (2 AST u 6 AD). Dawn ir-rivalutazzjonijiet huma meħtieġa skont ir-
Regolamenti tal-Persunal. L-Ombudsman jenfasizza li dan ma jfissirx li jiġu promossi 
awtomatikament 8 membri tal-persunal. L-Ombudsman jiddeċiedi fir-rigward ta' kull 
promozzjoni jekk il-kandidat jistħoqqlux biżżejjed il-promozzjoni. 

Fil-bidu tal-2012 l-Ombudsman iddeċieda li jagħti r-responsabilità tat-trattament ta' lmenti li 
mhumiex koperti mill-mandat tiegħu lill-Unità tar-Reġistru. Dan ifisser li din l-Unità trid 
tissaħħaħ b'aġenti kuntrattwali. Għal dan it-tisħiħ l-Ombudsman talab żieda ta' EUR 113 000 
fl-approprjazzjonijiet għall-aġenti kuntrattwali. L-Ombudsman jenfasizza li din iż-żieda hija 
paċuta bi tnaqqis ekwivalenti fl-approprjazzjonijiet għall-apprendistati (- EUR 113 000).

Organizzazzjoni
L-attivitajiet tal-uffiċċju tal-Ombudsman jistgħu jinqasmu f'erba' oqsma: 1) it-trattament ta' 
lmenti u t-twettiq ta' inkjesti, 2) il-komunikazzjoni u -sensibilizzazzjoni, 3) attivitajiet ta' 
appoġġ, u 4) strateġija u governanza.

Biex jitwettqu l-attivitajiet imsemmija hawn fuq, ġiet stabbilita organizzazzjoni ġdida tas-
servizzi tal-Ombudsman li bdiet taħdem f'Jannar 2012. Iż-żewġ Dipartimenti eżistenti ġew 
riorganizzati u nħolqu żewġ Direttorati, li kull wieħed minnhom kellu tliet Unitajiet: żewġ
Unitajiet għall-Ilmenti u l-Inkjesti u Unità inkarigata mill-attivitajiet ta' appoġġ. 

Fl-istruttura l-ġdida l-ilmenti u l-inkjesti jirrappreżentaw 57 % tal-persunal totali, il-
komunikazzjoni u s-sensibilizzazzjoni 17 %, l-attivitajiet ta' appoġġ 22 % u l-istrateġija u l-
governanza 4 %.

Ammont ta' xogħol
Fl-2011 l-Ombudsman irreġistra 2 510 ilmenti, li minnhom 698 kienu koperti mill-mandat 
tiegħu (fl-2010 ċ-ċifri kienu 2 667 ilment, li 744 minnhom kienu koperti mill-mandat tiegħu). 
L-Ombudsman fetaħ 382 inkjesta (335 fl-2010). Matul l-2011 lesta 318-il inkjesta (326 fl-
2010). B'kollox ittratta 'l fuq minn 3 700 ilment u talbiet għal informazzjoni. 

F'iktar minn 65 % tal-każijiet ipproċessati (1 667) l-Ombudsman seta' jgħin lil min ressaq l-
ilment billi jiftaħ inkjesta, jittrasferixxi l-każ lill-korp kompetenti jew jagħti pariri. Fir-
rigward tal-każijiet trasferiti jew każijiet fejn min ressaq l-ilment imgħata l-parir li jirrikorri 
għand korp ieħor, 47 % tal-ilmenti kienu indirizzati lil membru tan-Netwerk Ewropew tal-
Ombudsmen (nazzjonali u/jew reġjonali), li l-Parlament Ewropew huwa membru sħiħ tiegħu. 
Fi 11 % tal-każijiet, min ressaq l-ilment ġie riferut lill-Kummissjoni u 46 % ingħataw il-parir 
li jirrikorru għand korpi oħra bħas-SOLVIT. 

Fl-2011 l-Ombdusman irnexxielu jagħlaq 84 każ li fih l-istituzzjoni kkonċernata qablet li 
tilħaq soluzzjoni jew ftehim amikevoli għall-kwistjoni. F'47 każ instabet amministrazzjoni 
ħażina u fi 13 minn dawn intlaħaq eżitu pożittiv, fejn l-istituzzjoni kkonċernata aċċettat 
għalkollox jew parzjalment l-abbozz ta' rakkomandazzjoni tal-Ombudsman. L-Ombudsman 
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għalaq 35 każ b'kummenti kritiċi u f'39 każ għamel aktar kummenti. F'64 każ ma nstabet l-
ebda amministrazzjoni ħażina.


