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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Αναφορών σημειώνει τις προβλέψεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για τις 
δημοσιονομικές απαιτήσεις του οικονομικού έτους 2010, τις οποίες ο Διαμεσολαβητής 
υπέβαλε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
δημοσιονομικού κανονισμού1.

Κύρια καθήκοντα του Διαμεσολαβητή είναι: 

- να αποκαθιστά και να προλαμβάνει περιπτώσεις κακής διοίκησης από τα θεσμικά όργανα 
και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επιλαμβανόμενος καταγγελιών και 
διεξάγοντας έρευνες είτε βάσει καταγγελιών είτε ιδία πρωτοβουλία·

- να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους Ευρωπαίους πολίτες, να τους πληροφορεί 
σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν δυνάμει του δικαίου της ΕΕ και να προάγει 
αποτελεσματικά τρόπους επανόρθωσης για να προστατεύονται αυτά τα δικαιώματα.

Στην εκτέλεση αυτών των καθηκόντων του ο Διαμεσολαβητής βοηθείται από γραμματεία, η 
οποία πέραν του ότι ασχολείται με τις καταγγελίες και τις έρευνες διεκπεραιώνει επίσης 
διατομεακά καθήκοντα διοίκησης και διαχείρισης για να εξασφαλίζει τη γενική διαχείριση 
του θεσμικού οργάνου. Σε αυτά τα καθήκοντα περιλαμβάνονται η διαχείριση του 
προϋπολογισμού, των οικονομικών θεμάτων και του προσωπικού, η αλληλογραφία με τους 
πολίτες, η διαχείρισης της τεχνολογίας της πληροφορίας, η διατήρηση επαφών με άλλα 
θεσμικά όργανα κλπ.

Φόρτος εργασίας
Στη διάρκεια του 2008 ο Διαμεσολαβητής έλαβε 3 406 νέες καταγγελίες (ήταν 3 214 το 2007) 
εξ ων 802 (25%) ενέπιπταν εντός του πεδίο εντολής του. Εξ αυτών 281 ήσαν μη παραδεκτές 
και 228 ήσαν μεν παραδεκτές αλλά δεν περιείχαν λόγους για την έναρξη έρευνας. Σε 293 
περιπτώσεις (9,1%) κινήθηκε διαδικασία έρευνας. Ο Διαμεσολαβητής επίσης ξεκίνησε 3 
έρευνες ιδία πρωτοβουλία και εξέδωσε 1 ειδική έκθεση. 

Στο 70% όλων των υποθέσεων που εξετάσθηκαν το 2008 έγιναν υποδείξεις ή η υπόθεση 
διαβιβάσθηκε σε μέλος του δικτύου των επιτρόπων διοικήσεως, SOLVIT ή άλλο φορέα που 
επιλαμβάνεται καταγγελιών στα κράτη μέλη. Ο διαμεσολαβητής παρέπεμψε 191 υποθέσεις 
στην Επιτροπή Αναφορών.

Το 2008 ο Διαμεσολαβητής περάτωσε 355 έρευνες (350 το 2007), το οποίο ανάγει το 2008 σε 
καλύτερο όλων των ετών στην ιστορία του Διαμεσολαβητή όσον αφορά τον αριθμό ερευνών 
που περατώθηκαν. Το 2008 ήταν επίσης το καλύτερο όλων των ετών όσον αφορά τον αριθμό 
σχεδίων συστάσεως και φιλικών διακανονισμών που προτάθηκαν και έγιναν δεκτοί. 
Βελτιώθηκε επίσης η ταχύτητα διενέργειας ερευνών. Επί του παρόντος 52% όλων των 
ερευνών περατώνονται εντός 1 έτους και 68% εντός 1,5 έτους. 

Κύρια χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού 2010

1 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση 
δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 
248, 16.9.2002, σ. 1).
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Οι προβλέψεις του Διαμεσολαβητή για τον προϋπολογισμό 2010 εμφαίνουν σύνολο 
€ 9 543 000 το οποίο συνιστά αύξηση κατά 7,14% (+€ 636 120) εν συγκρίσει προς τον 
προϋπολογισμό 2009. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τον αντίκτυπο του πληθωρισμού και την 
αύξηση του κόστους ζωής που αναμένει η Επιτροπή. 

Ποσό € 296 000 που περιλαμβάνεται ήδη εν μέρει στον προϋπολογισμό 2009 έχει προβλεφθεί 
για τις δυνατές συνέπειες από τη διεξαγωγή εκλογών για νέον διαμεσολαβητή. Αυτές οι 
πιστώσεις μπορεί να χρειασθούν για να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές συνέπειες εάν ο εν 
ενεργεία Διαμεσολαβητής αποχωρήσει και ήθελε εκλεγεί νέος Διαμεσολαβητής. 

Το οργανόγραμμα του Διαμεσολαβητή περιλαμβάνει 63 θέσεις (34 AD και 29 AST). Το 
κεφάλαιο του προϋπολογισμού για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους εμφανίζει 
αύξηση κατά 9,56% (+€ 545 120). Η αύξηση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 
του αντικτύπου καθ’ όλο το έτος 6 νέων θέσεων που χορηγήθηκαν το 2009, του κόστους των 
κατ’ έτος αναπροσαρμογών και των προαγωγών και αναβαθμίσεων 3 AST και 2 AD) που 
έχουν ζητηθεί για το 2010. Ο Διαμεσολαβητής δεν ζητεί νέες θέσεις το 2010.

Πολιτική κατάρτισης
Σημαντικό στοιχείο των προβλέψεων για το 2010 είναι η σημαντική αύξηση που έχει ζητηθεί 
για την κατάρτιση. Ο Διαμεσολαβητής αποφάσισε να εφαρμόσει νέα πολιτική κατάρτισης 
καθόσον οι στατιστικές έχουν δείξει ότι το προσωπικό του κατά μέσον όρο λαμβάνει κατά 
πολύ ολιγότερη κατάρτιση (1,8 ημέρες) από ό,τι οι υπάλληλοι των λοιπών θεσμικών 
οργάνων. Από το προσωπικό του Διαμεσολαβητή περίπου 70% εργάζονται στο 
Στρασβούργο, στοιχείο το οποίο συνεπάγεται ότι είναι σε ολιγότερο ευνοϊκή θέση να 
αντλήσουν οφέλη από σειρές μαθημάτων που διοργανώνονται στο Λουξεμβούργο ή τις 
Βρυξέλλες. Αυτή η γεωγραφική πτυχή επίσης έχει σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά τις 
δαπάνες αποστολής. Ο Διαμεσολαβητής συνεπώς ζητεί αύξηση € 28 000 για τον 
προϋπολογισμό του για την κατάρτιση. 

Εξοικονομήσεις και αναδιάταξη
Ο Διαμεσολαβητής συστηματικά εξετάζει ενδελεχώς όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού 
για δυνατότητες εξοικονομήσεων πόρων, ώστε οι πόροι που θα εξοικονομηθούν να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν προς χρηματοδότηση έργων τα οποία η διοίκηση έχει προσδιορίσει για 
να εκτελεσθούν το επόμενο έτος. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ότι συνολικά 17 κονδύλια του 
προϋπολογισμού από 22 εμφανίζουν μείωση σε πραγματικές τιμές εν συγκρίσει προς τον 
προϋπολογισμό 2009 και ότι 43,7% της αύξησης του προϋπολογισμού για τους Τίτλους I και 
II (Προσωπικό και Ακίνητα αντιστοίχως) χρηματοδοτείται με εσωτερική αναδιάταξη πόρων. 

Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες του Διαμεσολαβητή να επιτύχει εξοικονομήσεις στο κόστος 
της μετάφρασης και της διερμηνείας έχουν φέρει μείωση κατά 2,2% στον προϋπολογισμό για 
το 2009 εν συγκρίσει προς εκείνον του 2008 και περαιτέρω μείωση 8,6% στις προβλέψεις 
2010 εν συγκρίσει προς τον προϋπολογισμό 2009.

Εξοικονομήσεις έχουν επιτευχθεί επίσης όσον αφορά τις κύριες δημοσιεύσεις του 
Διαμεσολαβητή, όπου η σχετική θέση του προϋπολογισμού στις προβλέψεις εμφανίζει 
μείωση (€ 436 000 το 2009 και € 422 000 το 2010).
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι οι δημοσιονομικοί πόροι που ζητούνται από τον Διαμεσολαβητή θα του 
εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται επαρκώς στις υποχρεώσεις του και να 
εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του· 

2. σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του Διαμεσολαβητή εμφαίνει αύξηση κατά 7,14% (+ 
€ 636 120) εν συγκρίσει προς τον προϋπολογισμό 2009· 

3. σημειώνει με ικανοποίηση ότι στη διάρκεια του έτους 2008 ο Διαμεσολαβητής μπόρεσε 
να περατώσει 355 έρευνες (350 το 2007 και 250 το 2006), καθιστώντας ούτως το 2008 
καλύτερο όλων των ετών όσον αφορά τον αριθμό ερευνών που περατώθηκαν καθώς και 
καλύτερο όλων των ετών όσον αφορά των αριθμό σχεδίων συστάσεως και φιλικών 
διακανονισμών που πρότεινε και έγιναν δεκτοί·

4. εκφράζει έπαινο στον Διαμεσολαβητή διότι μπόρεσε να επιταχύνει τη διενέργεια 
ερευνών, με 52% των ερευνών να περατώνονται τώρα εντός ενός έτους και 68% εντός 
ενός και ημίσεος έτους·

5. σημειώνει ότι ο Διαμεσολαβητής δεν έχει υποβάλει αίτημα για νέες θέσεις για το 2010· 
υποστηρίζει το αίτημα του Διαμεσολαβητή για την αναβάθμιση ορισμένων θέσεων (3 
AST και 2 AD) για να καταστεί δυνατή μία ομαλή εξέλιξη της σταδιοδρομίας υπαλλήλων 
που το αξίζουν·

6. υποστηρίζει το αίτημα του Διαμεσολαβητή για σημαντική αύξηση των πιστώσεων για την 
κατάρτιση, στοιχείο που θα του επιτρέψει να υλοποιήσει πολιτική κατάρτισης των 
υπαλλήλων η οποία να συμβαδίζει με εκείνη των λοιπών θεσμικών οργάνων· 

7. σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Διαμεσολαβητής συνεχίζει την πολιτική εξοικονομήσεων 
και αναδιατάξεων, η οποία για τον προϋπολογισμό 2010 οδηγεί σε αναδιάταξη του 8,1% 
του επιχειρησιακού προϋπολογισμού και σύνολο 17 κονδυλίων του προϋπολογισμού από 
22, εμφανίζοντας μείωση σε πραγματικές τιμές εν συγκρίσει προς τον προϋπολογισμό 
2009· σημειώνει ότι 43,7% της συνολικής αύξησης που παρατηρείται στον προϋπολογισμό 
για τους Τίτλους I και II χρηματοδοτείται με εσωτερική αναδιάταξη πόρων·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, διότι ο Διαμεσολαβητής έχει μπορέσει να επιτύχει 
περαιτέρω εξοικονομήσεις στο κόστος για τη μετάφραση και διερμηνεία με αποτέλεσμα 
να επέρχεται μείωση του εν λόγω κόστους κατά 8,6% εν συγκρίσει προς τον 
προϋπολογισμό του παρελθόντος έτους·

9. ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να συνεχίσει τις προσπάθειές του για εξοικονομήσεις και 
αναδιάταξη πόρων, μεταξύ άλλων προβαίνοντας σε προγραμματισμό της εκτέλεσης 
έργων στη διάρκεια των ετών και κατανέμοντας ούτως την ανάγκη για πιστώσεις και 
επιτυγχάνοντας αναδιάταξη πόρων μεταξύ θέσεων του προϋπολογισμού.
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