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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že celková výška rozpočtových prostriedkov, o ktoré požiadal európsky 
ombudsman na rok 2013, mu umožnia plniť záväzky vyplývajúce z jeho štatútu, 
z vykonávacích ustanovení a z dohody o spolupráci a umožnia mu účinne vykonávať jeho 
úlohy;

2. konštatuje, že v odhadoch rozpočtu ombudsmana na rok 2013 sa uvádza celková suma 
9 887 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 3,89 % (+ 370 500 EUR) v porovnaní 
s rozpočtom na rok 2012;

3. zdôrazňuje, že relatívne veľký nárast v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 vyplýva do 
veľkej miery z výrazného nárastu nájomného, ktoré bude ombudsman platiť v roku 2013 
z dôvodu presťahovania jeho priestorov v Bruseli;

4. konštatuje, že samotný nárast nákladov na prenájom spôsobuje nárast odhadov o 2,4 %; 
zdôrazňuje, že bez týchto prostriedkov na vyššie nájomné by sa rozpočet ombudsmana 
zvýšil iba o 1,4 %, čo je menej ako očakávaná miera inflácie 1,9 %; 

5. berie na vedomie požiadavku ombudsmana na jedno dodatočné pracovné miesto (AD 6) 
v pláne pracovných miest a na zvýšenie triedy 8 jestvujúcich pracovných miest (2 AST a 6 
AD);

6. podporuje požiadavku ombudsmana o zvýšenie rozpočtových prostriedkov na zmluvných 
zamestnancov s cieľom posilniť oddelenie registratúry, ktorého úlohy sa rozšírili 
o vybavovanie sťažností, ktoré sú mimo kompetencie ombudsmana;

7. s potešením konštatuje, že ombudsman opäť dokázal dosiahnuť úspory (211 000 EUR) 
systematickým preskúmaním všetkých svojich rozpočtových riadkov, čo mu umožnilo 
využiť tieto úspory na dodatočné financovanie plánovaných projektov v roku 2013; 

8. s potešením konštatuje, že ombudsman vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu 
v Európe plánuje pokračovať v uplatňovaní čo najväčších obmedzení v svojich budúcich 
rozpočtoch v miere, ktorá bude zlučiteľná s jeho mandátom.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre petície vzal na vedomie odhady rozpočtových požiadaviek Európskeho 
ombudsmana na rozpočtový rok 2012, ktoré ombudsman predložil rozpočtovému orgánu 
v súlade s článkom rozpočtového nariadenia.

V odhadoch rozpočtu ombudsmana na rok 2013 sa uvádza celková suma 9 887 000 EUR. To 
predstavuje zvýšenie o 3,89 % (+ 370 500 EUR) v porovnaní s konečným rozpočtom 
ombudsmana na rok 2012 (9 516 500 EUR). V odhadoch je zahrnutý vplyv inflácie a vyšších 
životných nákladov, ako ich očakáva Európska komisia. 

Hlavné prvky rozpočtu na rok 2013
Relatívne veľký nárast rozpočtu na rok 2013 (+ 3,89 %) v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 
vyplýva hlavne z výrazného nárastu nájomného (+ 230 000 EUR), ktoré bude ombudsman 
musieť platiť v roku 2013. 

V roku 2013 sa kancelária ombudsmana v Bruseli presťahuje zo súčasných priestorov v starej 
budove Eastman do novej budovy na Rue Montoyer. Keďže nájomné v starej budove 
Eastman bolo z dôvodu dosť zlého stavu budovy nízke, ombudsman musel zvýšiť rozpočtové 
prostriedky na nájomné v Bruseli (+ 230 000 EUR). 

Spolu s menším nárastom nájomného za kancelárie v Štrasburgu (+ 7 000 EUR) dosahujú 
celkové rozpočtové prostriedky na nájomné v roku 2013 sumu 725 000 EUR (+ 49 %). 
Rovnako sú dodatočné poplatky v novej budove vyššie (33 %) ako v starej budove Eastman.

Samotný nárast nákladov na prenájom spôsobuje nárast rozpočtu o 2,49 %. Bez tejto zmeny 
v platbách za prenájom by sa rozpočet ombudsmana na rok 2013 zvýšil v porovnaní 
s rozpočtom na minulý rok iba o 1,4 %, čo je menej ako očakávaná miera inflácie 1,9 %.

Úspory a presuny
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch pripravili útvary ombudsmana odhady rozpočtu na 
základe projektov plánovaných na rok 2013. Vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu 
v Európe útvary ombudsmana systematicky preskúmali všetky rozpočtové riadky s cieľom 
identifikovať úspory, ktoré by sa mohli využiť na dodatočné financovanie takýchto projektov.

Celková suma, ktorú prinieslo toto preskúmanie, činí 211 000 EUR, čo predstavuje viac ako 
36 % celkového zvýšenia v ostatných rozpočtových riadkoch (581 500 EUR).

Zamestnanci
V odhadoch rozpočtu na rok 2013 ombudsman žiada jedno dodatočné trvalé pracovné miesto 
(AD 6). Úlohy účtovníka európskeho ombudsmana doteraz vykonával úradník Európskeho 
parlamentu. Zmeny v (IT) systémoch a politikách Parlamentu však viedli k situácii, v ktorej 
by bolo pre obe strany výhodné, ak by úrad ombudsmana vykonával účtovné úlohy sám. Na 
rok 2013 sa nepožadujú žiadne ďalšie pracovné miesta.
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S ohľadom na povýšenia v roku 2013 ombudsman požaduje zvýšenie triedy 8 jestvujúcich 
pracovných miest (2 AST a 6 AD). Tieto povýšenia sa vyžadujú v súlade so služobným 
poriadkom. Ombudsman zdôrazňuje, že to neznamená, že 8 pracovníci budú automaticky 
povýšení. Ombudsman v prípade každého povýšenia rozhodne, či si kandidát povýšenie 
dostatočne zasluhuje. 

Na začiatku roka 2012 sa ombudsman rozhodol preniesť zodpovednosť za vybavovanie 
sťažností, ktoré sú mimo jeho mandátu, na oddelenie registratúry. To znamená, že oddelenie 
musí byť posilnené zmluvnými zamestnancami. Na toto posilnenie ombudsman požaduje 
zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre zmluvných zamestnancov o 113 000 EUR. 
Ombudsman zdôrazňuje, že toto zvýšenie je kompenzované znížením prostriedkov na stáže 
o rovnakú sumu (– 113 000 EUR).

Organizácia
Činnosť úradu ombudsmana možno rozdeliť do štyroch oblastí: 1) vybavovanie sťažností 
a vedenie vyšetrovaní, 2) komunikácia a kontakt, 3) podporné činnosti a 4) stratégia 
a riadenie.

Na účely výkonu uvedených činností bola stanovená nová organizačná štruktúra útvarov 
ombudsmana, ktorá začala fungovať v januári 2012. Dve existujúce oddelenia boli 
zreorganizované a vytvorili sa dve riaditeľstvá, z ktorých každé sa skladá z troch oddelení: 
dve oddelenia pre sťažnosti a vyšetrovanie a oddelenie poverené podpornými činnosťami. 

V novej štruktúre sa vybavovanie sťažností a vedenie vyšetrovaní podieľa na celkovom počte 
zamestnancov 57 %, komunikácia a kontakt 17 %, podporné činnosti 22 % a stratégia 
a riadenie 4 %.

Pracovné zaťaženie
V roku 2011 ombudsman zaznamenal 2 510 sťažností, z ktorých 698 patrilo do jeho 
pôsobnosti (oproti 2 667 sťažnostiam v roku 2010, z ktorých 744 patrilo do jeho pôsobnosti). 
Ombudsman začal 382 vyšetrovaní (335 v roku 2010). V roku 2011 ombudsman uzavrel 318 
vyšetrovaní (326 v roku 2010). Celkovo vybavil vyše 3 700 sťažností a žiadostí o informácie. 

Vo viac ako 65 % vybavených prípadov (1 667), bol ombudsman schopný pomôcť 
sťažovateľom začatím vyšetrovania, postúpením veci príslušnému orgánu alebo poskytnutím 
rady. Pokiaľ ide o postúpené prípady alebo prípady, keď bolo sťažovateľom odporučené 
obrátiť sa na iný orgán, 47 % sťažností smerovalo na člena Európskej siete ombudsmanov 
(celoštátneho a/alebo regionálneho), ktorej je Európsky parlament riadnym členom. V 11 % 
prípadov boli sťažnosti postúpené Komisii a v 46 % bolo sťažovateľom odporučené obrátiť sa 
na iné subjekty, napríklad SOLVIT. 

V roku 2011 bol ombudsman schopný uzavrieť 84 prípadov, v ktorých dotknutá inštitúcia 
súhlasila s priateľským riešením alebo urovnaním veci. V 47 prípadoch bol zistený nesprávny 
úradný postup a z nich v 13 bol dosiahnutý kladný výsledok, keď dotknutá inštitúcia úplne 
alebo čiastočne prijala návrh odporúčania ombudsmana. Ombudsman uzavrel 35 prípadov 
s kritickými poznámkami a v 39 prípadoch vydal ďalšie poznámky. V 64 prípadoch nebolo 
zistené pochybenie.
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