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SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că valoarea totală a resurselor bugetare solicitate de Ombudsmanul European 
pentru 2013 îi va permite acestuia să își îndeplinească obligațiile prevăzute în statutul său, 
dispozițiile de punere în aplicare și acordul de cooperare, precum și să își desfășoare 
activitatea în mod eficient;

2. constată că bugetul estimativ al Ombudsmanului pentru 2013 evidențiază o sumă totală de 
9 887 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 3,89% (+ 370 500 EUR) față de bugetul 
său din 2012;

3. subliniază faptul că această majorare relativ importantă comparativ cu bugetul 2012 este, 
în mare măsură, rezultatul unei creșteri semnificative a chiriei pe care Ombudsmanul va 
trebui să o plătească în 2013 ca urmare a mutării sediului său din Bruxelles;

4. constată că doar majorarea cheltuielilor pentru chirii este responsabilă de creșterea cu 
2,4% a bugetului estimativ; remarcă faptul că, în absența acestei prevederi referitoare la 
majorarea cheltuielilor pentru chirii, bugetul Ombudsmanului ar fi crescut doar cu 1,4%, o 
valoare care se situează sub pragul estimat al inflației, de 1,9%; 

5. constată că Ombudsmanul solicită un post suplimentar (AD6) în cadrul schemei sale de 
personal, precum și actualizarea a 8 posturi existente (2 AST și 6 AD);

6. sprijină solicitarea Ombudsmanului privind o creștere a creditelor destinate agenților 
contractuali, cu scopul de a consolida Registratura, ale căror sarcini au fost extinse, 
aceasta urmând să trateze plângeri care nu se încadrează în mandatul Ombudsmanului;

7. salută faptul că Ombudsmanul a fost în măsură să realizeze economii (211 000 EUR) prin 
monitorizarea sistematică a tuturor liniilor sale bugetare, ceea ce i-a permis să utilizeze 
aceste economii pentru a contribui la finanțarea proiectelor planificate în 2013; 

8. constată cu satisfacție că Ombudsmanul intenționează, având în vedere situația economică 
actuală din Europa, să dea dovadă în continuare de o maximă reținere în cadrul bugetelor 
viitoare, în măsura în care acest lucru este compatibil cu mandatul său.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru petiții a luat act de estimarea Ombudsmanului European privind nevoile sale 
bugetare pentru exercițiul financiar 2013, pe care acesta a prezentat-o autorității bugetare în 
conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar.

Bugetul estimativ al Ombudsmanului pentru 2013 evidențiază o sumă totală de 9 887 000 
EUR. Aceasta reprezintă o creștere cu 3,89% (+ 370 500 EUR) față de bugetul său final din 
2012 (9 516 500 EUR). Această sumă ține seama atât de impactul inflației, cât și de creșterea 
costului vieții, conform estimărilor Comisiei Europene. 

Principalele caracteristici ale bugetului 2013
Această majorare relativ importantă a bugetului 2013 (+ 3,89%) comparativ cu bugetul 2012 
este, în primul rând, rezultatul unei creșteri semnificative a chiriei (+ 230 000 EUR) pe care 
Ombudsmanul va trebui să o plătească în 2013. 

În 2013, sediul Ombudsmanului din Bruxelles se va muta de la adresa sa actuală din vechea 
clădire Eastman într-o nouă clădire aflată pe Rue Montoyer. Întrucât chiria pentru clădirea 
Eastman era redusă datorită stării destul de precare a clădirii, Ombudsmanul a trebuit să 
crească nivelul creditelor destinate chiriilor pentru clădirile din Bruxelles (+ 230 000 EUR). 

Dacă se ține seama de o majorare minoră a chiriei pentru birourile din Strasbourg (+ 7000 
EUR), creditele totale destinate cheltuielilor pentru chirii în 2013 se ridică la 725 000 EUR (+ 
49%). De asemenea, costurile adiționale pentru noua clădire sunt mai ridicate (+ 33%) decât 
pentru vechea clădire Eastman.

Doar majorarea cheltuielilor pentru chirii este responsabilă de creșterea cu 2,49% a bugetului. 
Fără această modificare a situației cheltuielilor pentru chirii, bugetul Ombudsmanului pentru 
2013 ar fi crescut doar cu 1,4% comparativ cu bugetul anului precedent, o valoare care se 
situează sub pragul estimat al inflației, de 1,9%.

Economii și realocări
La fel ca și în anii precedenți, serviciile Ombudsmanului au elaborat bugetul estimativ pe baza 
proiectelor planificate pentru 2013. Ținând seama de situația actuală din Europa, serviciile 
Ombudsmanului au monitorizat în mod sistematic toate liniile bugetare pentru a identifica 
posibilități de realizare a unor economii care ar putea contribui la finanțarea proiectelor 
menționate.

Suma totală astfel obținută în prezentul exercițiu se ridică la 211 000 EUR, ceea ce reprezintă 
peste 36% din totalul majorării creditelor alocate altor linii bugetare (581 500 EUR).

Personal
În bugetul său estimativ pentru 2013, Ombudsmanul solicită un post permanent suplimentar 
(AD6). Sarcinile contabilului Ombudsmanului European au fost, până în prezent, îndeplinite 
de un funcționar din cadrul Parlamentului European. Cu toate acestea, modificările survenite 
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în cadrul sistemelor și politicilor Parlamentului în domeniul IT au condus la o situație în care 
ar fi mai avantajos pentru ambele părți dacă biroul Ombudsmanului ar îndeplini el însuși 
sarcinile în materie de contabilitate. Nu sunt solicitate alte posturi pentru 2013.

În ceea ce privește actualizarea posturilor în 2013, Ombudsmanul solicită actualizarea a 8 
posturi existente (2 AST și 6 AD). Aceste actualizări sunt necesare în conformitate cu Statutul 
funcționarilor. Ombudsmanul subliniază faptul că acest lucru nu înseamnă că cei 8 membri ai 
personalului sunt promovați automat. Ombudsmanul decide, în cazul fiecărei promovări, dacă 
candidatul este suficient de merituos pentru a obține promovarea. 

La începutul anului 2012, Ombudsmanul a decis să atribuie responsabilitatea referitoare la 
gestionarea plângerilor care nu se încadrează în mandatul său Registraturii. Acest lucru 
înseamnă că unitatea respectivă trebuie consolidată cu ajutorul unor agenți contractuali. În 
scopul consolidării, Ombudsmanul solicită o creștere cu 113 000 EUR a creditelor destinate 
agenților contractuali. Ombudsmanul subliniază că această creștere este compensată printr-o 
reducere echivalentă a creditelor destinate stagiilor (- 113 000 EUR).

Organizare
Activitățile biroului Ombudsmanului pot fi repartizate în patru categorii: 1) gestionarea 
plângerilor și realizarea de anchete; 2) comunicare și sensibilizare, 3) activități de sprijin și 4) 
strategie și guvernanță.

Pentru a realiza activitățile menționate mai sus, a fost instituită o nouă organizare a serviciilor 
Ombudsmanului, care a devenit funcțională în ianuarie 2012. Cele două departamente 
existente au fost reorganizate și au fost create două direcții, fiecare dintre ele fiind alcătuită 
din trei unități: două unități responsabile pentru gestionarea plângerilor și anchetelor și o 
unitate responsabilă pentru activitățile auxiliare. 

În cadrul noii structuri, pentru gestionarea plângerilor și anchetelor este alocat 57% din 
efectivul de personal, pentru comunicare și sensibilizare 17%, pentru activități auxiliare 22%, 
iar pentru strategie și guvernanță 4%.

Volumul de muncă
În 2011, Ombudsmanul a înregistrat 2 510 de plângeri, dintre care 698 se încadrau în 
mandatul său (în 2010 au fost înregistrate 2 667 de plângeri, dintre care 744 se încadrau în 
mandatul Ombudsmanului). Ombudsmanul a deschis 382 de anchete (335 în 2010). În 2011 
au fost finalizate 318 anchete (326 în 2010). La nivel global, Ombudsmanul a tratat peste 
3 700 de plângeri și solicitări de informații. 

În peste 65% dintre cazurile procesate (1 667), Ombudsmanul a fost în măsură să ofere 
asistență reclamanților prin deschiderea unei anchete, transferarea cazului către organismul 
competent sau furnizare de consiliere. Cu privire la cazurile transferate sau la reclamanții care 
au fost sfătuiți să se adreseze unui alt organism, 47% dintre plângeri au fost direcționate către 
un organism din cadrul Rețelei Europene a Ombudsmanilor (național și/sau regional), din care 
Parlamentul European face parte ca membru deplin. În 11% dintre cazuri reclamanților li s-a 
sugerat să se adreseze Comisiei, iar 46% dintre aceștia au fost sfătuiți să se adreseze altor 
organe, cum ar fi SOLVIT. 
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În 2011, Ombudsmanul a fost în măsură să închidă 84 de cazuri, în care instituția în cauză a 
convenit asupra unei soluții sau rezolvări amiabile a situației. În 47 de cazuri s-a constatat 
administrarea defectuoasă, iar în 13 dintre acestea s-a ajuns la un rezultat pozitiv, în care 
instituția în cauză a acceptat fie parțial, fie în totalitate proiectul de recomandare a 
Ombudsmanului. Ombudsmanul a închis 35 de cazuri cu observații critice, iar în 39 de cazuri 
a emis observații suplimentare. În 64 de cazuri nu s-a constatat administrarea defectuoasă.


