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1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for 
regnskabsåret 2019, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand
(2020/2147(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20191,

– der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 
2019 (COM(2020)0288 – C9/2020) – C9-0227/2020)2,

– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning til dechargemyndigheden 
om de interne revisioner, der blev foretaget i 2019 (00000/2020),

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 
2019, med institutionernes svar3,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring4 for regnskabsåret 2019 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 
287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20125, særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2021),

1. meddeler Den Europæiske Ombudsmand decharge for gennemførelsen af budgettet for 
regnskabsåret 2019 / udsætter sin afgørelse om decharge til Den Europæiske 
Ombudsmand for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 

1 EUT L 67/1 af 7.3.2019.
2 EUT C 384 af 13.11.2020, s. 1.
3 EUT C 377 af 9.11.2020, s. 13.
4 Årsberetning om gennemførelsen af EU-budgettet i regnskabsåret 2019, s. 11,
5 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
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del heraf, til Den Europæiske Ombudsmand, Det Europæiske Råd, Rådet, 
Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage 
omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).



PR\1222102DA.docx 5/10 PE657.244v02-00

DA

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, 
Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand
(2020/2147(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske 
Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion VIII – Den Europæiske 
Ombudsmand,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2021),

A. der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren 
gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske 
legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, 
gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af de 
menneskelige ressourcer;

1. bemærker med tilfredshed, at Revisionsretten ikke konstaterede væsentlige svagheder 
på de reviderede områder inden for menneskelige ressourcer og udbud hos Den 
Europæiske Ombudsmand ("Ombudsmanden");

2. fremhæver, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderer, at 
Ombudsmandens betalinger af administrationsudgifter for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2019, som helhed betragtet var uden væsentlig 
fejlforekomst;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3. bemærker, at Ombudsmandens budget hovedsageligt er af administrativ karakter, hvor 
et stort beløb anvendes til personer, ejendomme, inventar, udstyr og forskellige 
driftsudgifter; bemærker, at budgettet i 2019 beløb sig til 11 496 261 EUR 
(sammenlignet med 10 837 545 EUR i 2018 og 10 905 441 EUR i 2017); 

4. bemærker, at udnyttelsesgraden for forpligtelser (herunder bevillinger fremført fra 2019 
til 2020) er på 92,3 % (sammenlignet med 95,3 % i 2018 og 93,91 % i 2017), og at 
89,5 % af de samlede bevillinger blev betalt i 2019 (sammenlignet med 91,3 % i 2018 
og 86,2 % i 2017);

5. glæder sig over forbedringerne med hensyn til fremførsler, idet beløbet af bevillinger, 
der blev fremført fra 2019 til 2020, er på 323 410 EUR, hvilket svarer til 2,8 % af 2019-
budgettet (sammenlignet med de 433 866 EUR, der blev fremført fra 2018 til 2019, som 
svarer til 4 % af 2018-budgettet); bemærker endvidere, at 90,36 % af de bevillinger, der 
blev fremført til 2019 fra 2018, blev anvendt (sammenlignet med 82,64 % i 2017); 



PE657.244v02-00 6/10 PR\1222102DA.docx

DA

6. bemærker Ombudsmandens forsvarlige økonomiske forvaltning, idet Ombudsmanden, 
f.eks. når underudnyttelsen af visse budgetposter synes at være systemisk, reducerer de 
dertil knyttede bevillinger i de efterfølgende år, såsom budgetposten for publikationer, 
som blev reduceret proaktivt og gradvist fra 219 000 EUR i 2017 til 123 000 EUR i 
budgetforslaget for 2021; 

Interinstitutionelt samarbejde

7. er opmærksom på den stadig større arbejdsbyrde og støtter strategien om at finde fælles 
løsninger, hvor det er muligt, f.eks. hvad angår samarbejde om administrative 
anliggender med Kommissionen og lønkontoret (PMO), med henblik på at omfordele 
personale til behandling af klager; bemærker, at antallet af ansatte pr. 31. december 
2019 er mindre end den 31. december 2018 med 74 stillinger sammenlignet med 78 
stillinger; bemærker, at dette skyldes ledige stillinger, der ikke var besat på denne dato, 
og et fald i antallet af kontraktansatte; 

8. glæder sig over de indgåede serviceaftaler såsom indførelsen af et fælles IT-værktøj 
(SYSPER's modul vedrørende personalefiler) til forvaltning af medarbejdernes 
personlige sagsmapper og uddelegeringen af forvaltningen af individuelle 
medarbejderes rettigheder til PMO, hvilket indebærer administrative 
effektivitetsgevinster for især mindre institutioner; bemærker, at 
informationsteknologisektoren (IT-sektoren) arbejder tæt sammen med Parlamentet og 
Kommissionen om integrering og vedligeholdelse af alle Unionens fælles instrumenter 
og anvendelsen af interinstitutionelle IT-rammekontrakter; 

9. opfordrer Ombudsmanden til at opretholde og udvide kontakterne med organer på EU-
plan og nationalt plan, der har til formål at udveksle oplysninger og bedste praksis og 
om muligt vedtage fælles tilgange til generelle administrative, finansielle, 
personalemæssige og IT-relaterede spørgsmål samt vedrørende etik, gennemsigtighed 
og offentlig integritet;

10. gentager sin opfordring til Ombudsmanden om et tættere samarbejde med 
Budgetkontroludvalget ved i et kortfattet og tidsmæssigt relevant format at gøre dette 
udvalg opmærksom på relevante mangler i form af fejl eller forsømmelser og/eller 
institutioners negative reaktion på henstillinger fremsat af Ombudsmanden; glæder sig 
imidlertid over, at Ombudsmanden medtager en detaljeret redegørelse i sin årlige 
rapport med titlen "Putting it Right" om, hvordan institutionerne efterlever hendes 
henstillinger, og over ombudsmandens bekræftelse af, at hun i individuelle sager vil 
dele sine henstillinger direkte med det ansvarlige udvalg; 

Menneskelige ressourcer

11. gentager, at der er behov for en ligelig kønsfordeling på alle hierarkiske niveauer, og 
anerkender, at Ombudsmanden har en proaktiv tilgang til at opretholde en balance 
mellem mandlige og kvindelige ansættelser (62 % kvindelige ansatte i forhold til 65 % 
kvinder i 2018); anerkender imidlertid, at Ombudsmanden har et højt kvalificeret 
flersproget personale med en ligelig kønsfordeling i ledende stillinger;

12. er opmærksom på, at det er vanskeligt for en lille institution at stræbe efter geografisk 
balance; bemærker, at institutionen har syv ledere fordelt på fem forskellige 
nationaliteter (tysk, irsk, italiensk, polsk og svensk) sammenlignet med seks forskellige 
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nationaliteter i ledelsen i 2018; anerkender planerne om en omstrukturering i 2020 med 
henblik på at øge Ombudsmandens effektivitet, hvilket resulterer i en nedskæring i 
antallet af ledere, og så vidt muligt stræbe efter geografisk balance; 

13. bemærker, at Ombudsmanden har ajourført sin politik for mangfoldighed, som 
omhandler handicap og kønsbalance; bemærker, at retningslinjerne for gennemførelsen 
af politikken til bekæmpelse af chikane blev færdiggjort i 2019; noterer sig, at flere 
andre politikker og beslutninger vedrørende menneskelige ressourcer ligeledes blev 
afsluttet i 2019, som f.eks. "Back to school"-initiativet, godtgørelse af flytteudgifter, 
deltidsarbejde, genoptagelse af arbejdet efter sygeorlov af lang varighed, mens 
udarbejdelsen af andre politikker, herunder om eksterne aktiviteter, stadig pågår;

Interessekonflikt, chikane, whistleblowing

14. minder om Ombudsmandens strategiske initiativ SI/2/2018/AMF om værdighed på 
arbejdspladsen i EU's institutioner og agenturer fra 2018 som et eksempel på bedste 
praksis inden for forebyggelse af chikane; bemærker, at det er blevet en prioritet for 
Ombudsmanden at øge personalets bevidsthed om chikane ved at tilbyde obligatorisk 
uddannelse til alle medarbejdere i værdighed og respekt på arbejdspladsen; noterer sig 
den uddannelse, der er tilrettelagt for medarbejdere med ansvar for etik og for 
forligsudvalget med henblik på at forberede dem til at udføre deres opgaver inden for 
rammerne af Ombudsmandens politik for bekæmpelse af chikane; glæder sig over, at 
informationsmøder om etik, der dækker spørgsmål som etisk adfærd og opførsel, 
chikane, whistleblowing, interessekonflikter og eksterne aktiviteter, er blevet en 
integreret del af Ombudsmandens introduktionskurser for nye medarbejdere og 
praktikanter; 

15. lykønsker Ombudsmanden med det brugervenlige websted, som ud over alle 
oplysninger om institutionens kerneaktiviteter også indeholder et kapitel om etik; 
glæder sig over den detaljerede liste over de tjenesterejser, som Ombudsmanden 
gennemførte i 2019, som er offentliggjort på webstedet af hensyn til 
gennemsigtigheden, herunder oplysninger om bestemmelsessted, formål og dermed 
forbundne omkostninger, hvilket er oplysninger, som også er tilgængelige i 
institutionens årlige aktivitetsrapport; 

Intern forvaltning, resultater, intern kontrol

16. bemærker Ombudsmandens klart formulerede sæt af centrale resultatindikatorer; glæder 
sig over de rapporterede effektivitetsgevinster f.eks. i forbindelse med 
sagsbehandlingsprocesserne, som alle oversteg det foregående års resultater, såsom 
"afgørelse om en klages antagelighed", der blev truffet inden for en måned i 91 % af 
sagerne (sammenlignet med 90 % i 2018), "undersøgelse afsluttet inden for 6 måneder" 
i 63 % af tilfældene (sammenlignet med 57 % i 2018) og "undersøgelse afsluttet inden 
for 18 måneder" i 90 % af sagerne (sammenlignet med 88 % i 2018); 

17. opfordrer Ombudsmanden til at undersøge, hvordan den bredere indvirkning af 
Ombudsmandens undersøgelser og relaterede henstillinger på EU-institutionerne kan 
måles; er fuldt ud klar over, at efterlevelse af forslagene registreres på et bestemt 
tidspunkt og ikke tager højde for ændringer, der viser sig over tid, og som ofte er 
resultatet af bredere undersøgelser; bemærker en samlet efterlevelsesgrad på 77 % 
(sammenlignet med 81 % i 2018); anmoder til slut om, at relevante data fremlægges 
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som en specifik nøgleresultatindikator;

18. glæder sig over, at institutionerne reagerede positivt på 90 ud af Ombudsmandens 117 
forslag til forbedringer; bemærker, at der blev fremsat forslag i 69 tilfælde, og at 52 af 
disse sager førte til, at institutionerne tog skridt til at forbedre deres måde at arbejde på; 
glæder sig over, at elleve institutioner havde en efterlevelses på 100 % for forslag til 
forbedringer, mens Kommissionen, som tegner sig for de fleste tilfælde, havde en 
efterlevelsesgrad på 70,9 %; 

19. bemærker, at antallet af registrerede klager i 2019 var på 2 171 (sammenlignet med 
2 160 i 2018), at antallet af behandlede nye sager var på 2 201 (mod 2 180 i 2018), og at 
antallet af sager inden for Ombudsmandens mandat var 871 (sammenlignet med 880 i 
2018); bemærker, at Ombudsmanden indledte 456 nye undersøgelser på grundlag af 
klager (sammenlignet med 482 i 2018) og afsluttede et rekordstort antal på 552 
klagebaserede undersøgelser (sammenlignet med 534 i 2018), og at der som følge af det 
høje antal færdigbehandlede sager kun blev overført 117 undersøgelser til 2020 
(sammenlignet med de 222 sager, der blev overført til 2019); 

20. konstaterer følgende resultater af de undersøgelser, som Ombudsmanden afsluttede i 
2019: Der blev ikke fundet tilfælde af fejl eller forsømmelser i 56 % af de sager, der 
blev afsluttet af institutionen, i 33 % af sagerne blev der fundet en løsning eller en 
delvis løsning, der var i 5 % af sagerne intet grundlag for yderligere undersøgelser, der 
blev konstateret fejl eller forsømmelser, efterkommet eller delvist efterkommet 
henstillinger i 5 % af sagerne, og 0,9 % af sagerne faldt under kategorien "andet";

21. bemærker, at det i den interne revisors årsberetning for 2018 blev konkluderet, at 
Ombudsmandens risikostyringssystemer, kontrol- og forvaltningssystemer med 
forbehold af afslutningen af de resterende foranstaltninger vedrørende 
forretningskontinuitet er effektive og virkningsfulde og giver rimelig sikkerhed for, at 
institutionen konsekvent vil kunne overholde kontrolmålsætningerne; anmoder 
Ombudsmanden om at underrette Parlamentet om enhver opfølgning i forbindelse med 
de overførte foranstaltninger for så vidt angår forvaltning af forretningskontinuitet; 

22. bemærker, at Ombudsmandens svar i hendes rapport om opfølgningen på decharge for 
regnskabsåret 2018 vedrørte processen for revision af Ombudsmandens statut; 
bemærker, at Ombudsmanden, når der er vedtaget en ny forordning om udøvelsen af 
Ombudsmandens hverv, vil gennemgå gennemførelsesbestemmelserne i 
overensstemmelse hermed og medtage enhver udvikling i denne henseende i fremtidige 
årlige aktivitetsrapporter; 

Gennemsigtighed

23. fremhæver den klagebaserede undersøgelse, hvori Ombudsmanden anmodede 
Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union om at føre et fuldstændigt 
register over alle møder mellem lobbyister og formanden for Det Europæiske Råd 
og/eller medlemmer af hans kabinet; tilslutter sig Ombudsmandens erklæring om, at 
medlemmer af formandens kabinet kun bør mødes med eller deltage i arrangementer 
tilrettelagt af interesserepræsentanter, der er registreret i åbenhedsregistret; 

24. benytter lejligheden til at lykønske Ombudsmanden med indledningen af en 
undersøgelse (OI/2/2017) af gennemsigtigheden af Rådets lovgivningsarbejde i 2017 for 
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at gøre det lettere for borgerne at følge lovgivningsprocessen i Unionen; glæder sig over 
Ombudsmandens nylige positive gengivelse af de nye gennemsigtighedstiltag, som 
Rådet har truffet, f.eks. ved proaktivt at offentliggøre statusrapporter om 
forhandlingerne om lovforslag, hvilket er i overensstemmelse med de forslag, 
Ombudsmanden efter sine undersøgelser havde fremsat; 

25. anerkender et andet godt eksempel såsom hasteproceduren for behandling af klager 
vedrørende aktindsigt og dens implementering; glæder sig over den evaluering, der blev 
foretaget, og som viste, at hasteproceduren havde medført et tredobbelt fald i den tid, 
det tog at behandle sager om aktindsigt;

26. værdsætter færdiggørelsen af institutionens brugervenlige håndbog for sagsbehandlere, 
der kombinerer alle sagsbehandlingsprocedurer på en dynamisk og kortfattet, men 
stadig dækkende måde;

Digitalisering, cybersikkerhed, databeskyttelse

27. anmoder Ombudsmanden om inden for rammerne af sin digitaliseringspolitik at 
videreudvikle samspillet mellem webstedet og sagsforvaltningssystemet ved at sikre en 
automatisk import af oplysninger fra webstedet til klagebehandlingssystemet (CMSEO), 
således at klageren kan tilføje yderligere korrespondance til en klage, der indgives 
online, og opfordrer til, at onlinekontoen anvendes til at interagere med klageren 
gennem hele processen;

28. glæder sig over, at Ombudsmanden støtter betydningen af databeskyttelse og forpligter 
sig til yderligere at øge brugernes bevidsthed om betydningen af databeskyttelse online; 

Kommunikation

29. glæder sig over, at Ombudsmanden overgik de mål, der var fastsat for sociale medier i 
2019; bemærker, at Ombudsmanden nåede op på 36 717 omtaler på Twitter (målet var 
20 000), og at antallet af Twitter-følgere steg fra 22 600 ved udgangen af 2018 til 
26 300 i december 2019, hvilket svarer til en stigning på 16 %; bemærker, at den 
hurtigst voksende kanal var Instagram, hvor publikum voksede med 47 % i løbet af året, 
og at antallet af følgere på LinkedIn steg med 21 %; 

30. lykønsker Ombudsmanden med, at det nye intranet (SISTEO) gik online i december 
2019, og at der blev indledt et "revisionsprojekt" i 2018 med det formål at lette 
udbredelsen af oplysninger og adgangen til interne processer og værktøjer og til 
interinstitutionelle applikationer og platforme; glæder sig også over, at projektet det 
europæiske netværk af ombudsmænd (ENO) extranet (ENONET) blev afsluttet i 
december 2019;

31. understreger betydningen af et velfungerende samarbejde i ENO, eftersom EU-retten og 
-politikkerne får stadig større betydning for EU-borgernes dagligdag; glæder sig over 
den intensive udveksling med de nationale ombudsmandskontorer og afholdelsen af 
møder mellem nationale ombudsmandskontorer med henblik på at identificere emner 
for eventuelle parallelle undersøgelser; 

32. fremhæver den anden uddeling af prisen for god forvaltning, som omfattede 54 
inspirerende projekter, der var nomineret fra de største EU-institutioner, samt mange 
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agenturer og andre organer, hvilket viser den store interesse herfor; bemærker, at den 
overordnede pris for god forvaltning gik til de grupper i Kommissionen, der arbejdede 
på EU-initiativet til at mindske plastforurening og skabe øge opmærksomhed om 
problemet; 

Den miljømæssige dimension

33. glæder sig over Ombudsmandens tilsagn om at reducere sit miljøaftryk gennem 
konkrete tiltag såsom omfattende brug af videokonferencefaciliteter til interne og 
interinstitutionelle møder, som har gjort det muligt at reducere antallet af tjenesterejser; 
noterer sig telearbejdspolitikken, som anvendes af mange medarbejdere (og af al 
personale under covid-19-krisen), som begrænser den individuelle transport. 


