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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Petycji zapoznała się z szacunkami Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
dotyczącymi potrzeb budżetowych na rok 2010, które przedłożył on władzom budżetowym 
zgodnie z art. 31 rozporządzenia finansowego1.

Główne zadania wykonywane przez Rzecznika to:

- interwencja w przypadkach niewłaściwego administrowania ze strony instytucji oraz 
organów Wspólnot Europejskich oraz zapobieganie takiemu niewłaściwemu 
administrowaniu poprzez rozpatrywanie skarg oraz prowadzenie dochodzeń w oparciu 
o złożone skargi lub z inicjatywy własnej;

- skuteczna komunikacja z obywatelami Europy w celu informowania ich 
o przysługujących im prawach w ramach prawa unijnego oraz propagowanie skutecznych 
środków zaradczych służących ochronie tych praw.

W realizacji tych zadań Rzecznika wspiera sekretariat, który poza rozpatrywaniem skarg 
i zapytań, realizuje również przekrojowe zadania administracyjne oraz kierownicze w ramach 
zapewnienia ogólnego kierowania instytucją. Zadania te obejmują gospodarowanie budżetem, 
środkami finansowymi oraz zarządzanie personelem, korespondencję z obywatelami, 
zarządzanie technologiami informacyjnymi, nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami 
itp.

Nakład pracy
W roku 2008 Rzecznik otrzymał 3 406 nowych skarg (w 2007 r. było ich 3 214), z których 
802 (25%) należały do jego kompetencji. Spośród nich 281 nie spełniały kryteriów 
dopuszczalności, natomiast 288 były dopuszczalne, jednak nie zawierały podstaw do 
wszczęcia dochodzenia. W 293 przypadkach (9,1%) wszczęto dochodzenie. Rzecznik 
rozpoczął również 3 dochodzenia z inicjatywy własnej oraz wydał jedno sprawozdanie 
specjalne.

W 70% wszystkich przypadków rozpatrzonych w 2008 r. Rzecznik udzielił wskazówek lub 
przekazał sprawę do członka europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich, SOLVIT lub 
innego organu rozpatrującego skargi w państwach członkowskich. Rzecznik skierował 191 
spraw do Komisji Petycji.

W 2008 r. Rzecznik zamknął 355 dochodzeń (350 w 2007 r.), który stał się najlepszym w 
historii istnienia tego urzędu rokiem pod względem zamkniętych dochodzeń. Rok 2008 był 
również najlepszym rokiem pod względem zaproponowanych i przyjętych projektów zaleceń 
oraz rozwiązań polubownych. Poprawiło się także tempo rozpatrywania spraw. W chwili 
obecnej 52% spraw zostaje zamkniętych w przeciągu 1 roku, zaś 68% spraw w przeciągu 1,5 
roku.

Zasadnicze elementy budżetu na rok 2010

1 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, 
s. 1).
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W preliminarzu budżetowym Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na 2010 r. 
figuruje kwota 9 543 000 euro, co stanowi wzrost o 7,14 % (+636 120 euro) w stosunku do 
budżetu na rok 2009. Kwota ta uwzględnia wpływ inflacji oraz wyższy koszt utrzymania 
przewidywany przez Komisję Europejską.

Kwotę 296 000 euro, już częściowo uwzględnioną w budżecie na rok 2009, przewidziano na 
sfinansowanie potencjalnych dodatkowych kosztów związanych z wyborem nowego 
rzecznika. Środki te mogą być potrzebne, aby pokryć wydatki związane z odejściem obecnie 
urzędującego rzecznika oraz wyborem nowego.

W planie zatrudnienia rzecznika figurują 63 stanowiska (34 AD i 29 AST). Rozdział budżetu 
poświęcony urzędnikom oraz pracownikom tymczasowym wykazuje wzrost o 9,56% (+545 
120 euro). Podwyżka zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem 
6 nowych stanowisk zatwierdzonych w 2009 r., kosztów indeksacji wynagrodzeń oraz 
awansów i zmian zaszeregowania (3 AST i 2 AD). Rzecznik nie wnosi o nowe stanowiska na 
rok 2010.

Polityka szkoleń
Ważnym elementem preliminarza na rok 2010 jest znaczne podwyższenie budżetu na 
szkolenia. Rzecznik postanowił zastosować nową politykę w tej dziedzinie, ponieważ 
statystyki pokazują, że zatrudniony przez niego personel korzysta ze szkoleń w mniejszym 
stopniu (1,8 dni) niż urzędnicy w innych instytucjach. Spośród pracowników urzędu 
rzecznika ok. 70% pracuje w Strasburgu, co oznacza, że możliwości korzystania przez nich ze 
szkoleń organizowanych w Luksemburgu lub Brukseli są dużo bardziej ograniczone. Aspekt 
geograficzny ma również ogromny wpływ na koszty wyjazdów służbowych. Dlatego też 
Rzecznik wnosi o podwyżkę budżetu na szkolenia o kwotę 28 000 euro.

Oszczędności i przesunięcia
Rzecznik dokonuje systematycznie przeglądu wszystkich linii budżetowych poszukując 
możliwości zaoszczędzenia funduszy, które mogą następnie zostać wykorzystane do 
sfinansowania projektów wskazanych przez kierownictwo do realizacji w przyszłym roku. 
W wyniku przeglądu stwierdzono, że w przypadku 17 z 22 linii budżetowych zanotowano 
rzeczywisty spadek w stosunku do budżetu na rok 2009, zaś 43,7% podwyżki budżetu 
w ramach tytułu I i II (odpowiednio personel i budynki) zostało sfinansowane poprzez 
dokonanie przesunięć funduszy.

Nieustanne działania zmierzające do generowania oszczędności w dziedzinie kosztów 
tłumaczeń pisemnych oraz ustnych zaowocowały 2,2% obniżką w budżecie na rok 2009 
w porównaniu z rokiem 2008 oraz dalszą obniżkę o 8,6% w preliminarzu na rok 2010 
w porównaniu z rokiem 2009.

Dokonano również oszczędności w zakresie głównych publikacji Rzecznika, gdzie odnośna 
linia budżetowa w projekcie wstępnym wykazuje obniżkę (436 000 w 2009 r. i 422 000 
w 2010 r.).
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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. jest zdania, że środki budżetowe, o które wnioskuje Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich pozwolą mu na właściwe wypełnianie obowiązków oraz skuteczne 
działanie;

2. zwraca uwagę, że budżet Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich wykazuje wzrost 
o 7,14% (+ 636 120 euro) w stosunku do budżetu na rok 2009;

3. z zadowoleniem odnotowuje, że w roku 2008 rzecznik zamknął 355 dochodzeń (350 
w 2007 r. oraz 250 w 2006 r), dzięki czemu rok ten stał się najlepszym w historii istnienia 
tego urzędu rokiem pod względem zamkniętych dochodzeń, a także najlepszy rokiem pod 
względem liczby zaproponowanych i przyjętych projektów zaleceń i postępowań 
rozjemczych;

4. gratuluje rzecznikowi skrócenia czasu rozpatrywania spraw: 52% spraw zamykanych jest 
obecnie w przeciągu roku, zaś 68% spraw w przeciągu 1,5 roku;

5. zwraca uwagę, że rzecznik nie przedstawił jeszcze wniosku o utworzenie nowych 
stanowisk na rok 2010; popiera wniosek rzecznika o zmianę zaszeregowania niektórych 
stanowisk (3 AST i 2 AD) w celu umożliwienia normalnego rozwoju ścieżki kariery 
urzędnikom o szczególnych osiągnięciach;

6. popiera wniosek Rzecznika o znaczną podwyżkę środków na szkolenia, które pozwolą mu 
na realizację polityki szkoleniowej na tym samym poziomie, co w innych instytucjach;

7. z zadowoleniem zauważa, że Rzecznik kontynuuje politykę oszczędności i przesunięć 
funduszy, która dla budżetu na rok 2010 oznacza przesunięcie 8,1% budżetu operacyjnego 
oraz że w przypadku 17 z 22 linii budżetowych odnotowano rzeczywisty spadek 
w stosunku do budżetu na rok 2009; zauważa, że 43,7% całkowitej podwyżki budżetu 
w ramach tytułu I i II zostało sfinansowane w drodze wewnętrznych przesunięć funduszy;

8. z zadowoleniem zauważa, że rzecznik wygenerował dodatkowe oszczędności 
w dziedzinie kosztów tłumaczeń pisemnych i ustnych, w rezultacie czego koszty te spadły 
o 8,6% w stosunku do zeszłorocznego budżetu;

9. zachęca rzecznika do kontynuowania wysiłków zmierzających do generowania 
oszczędności oraz przesunięć środków między innymi w drodze wieloletniego planowania 
projektów, które pozwoli na rozłożenie zapotrzebowania na środki oraz dokonanie 
przesunięć środków pomiędzy liniami budżetowymi.
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