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Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet  

Europaparlamentets resolution av den 26 oktober 2012 om årsrapporten om 

Europeiska ombudsmannens verksamhet 2011 (2012/2049(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2011, 

– med beaktande av artikel 24 tredje stycket och artiklarna 228 och 298 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artiklarna 41 och 43 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, 

– med beaktande av sin resolution av den 18 juni 20081 om antagande av 

Europaparlamentets beslut om ändring av Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, 

Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens 

ämbetsutövning2, 

– med beaktande av det ramavtal om samarbete som ingicks av Europaparlamentet och 

Europeiska ombudsmannen den 15 mars 2006 och som trädde i kraft den 1 april 2006, 

– med beaktande av genomförandebestämmelserna för ombudsmannens stadga av den 

1 januari 20093, 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Europeiska ombudsmannens verksamhet, 

– med beaktande av artikel 205.2 andra och tredje meningen i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar (A7-0297/2012), och av 

följande skäl: 

A. Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2011 överlämnades formellt 

till Europaparlamentets talman den 22 maj 2012 och ombudsmannen, 

Nikiforos Diamandouros, lade fram rapporten för utskottet för framställningar den 

19 juni 2012 i Bryssel. 

B. I artikel 24 i EUF-fördraget anges att ”varje unionsmedborgare kan vända sig till den 

enligt artikel 228 tillsatta ombudsmannen”. 

C. Artikel 228 i EUF-fördraget ger Europeiska ombudsmannen befogenhet att ta emot 

klagomål om missförhållanden i unionsinstitutionernas, unionsorganens eller 

unionsbyråernas verksamhet, med undantag för Europeiska unionens domstol då den 
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utövar sina domstolsfunktioner. 

D. I enlighet med artikel 298 i EUF-fördraget ska unionens institutioner, organ och byråer 

”stödja sig på en öppen, effektiv och oberoende europeisk administration”. I samma 

artikel erbjuds möjligheten att för detta ändamål förankra konkreta föreskrifter, som kan 

tillämpas på EU:s hela administration, i sekundärrätten med hjälp av förordningar. 

E. I artikel 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna anges att ”var och en har rätt att 

få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid av unionens 

institutioner och organ”. 

F. Ett administrativt missförhållande uppstår inte bara när ett offentligt organ inte handlar i 

enlighet med en bestämmelse eller princip som är bindande för organet. Principerna för 

god förvaltning kräver även att unionens institutioner är serviceinriktade och ser till att 

allmänheten behandlas korrekt och kan åtnjuta sina rättigheter fullt ut. 

G. Denna definition begränsar inte administrativa missförhållanden till fall där den 

bestämmelse eller princip som överträds är rättligt bindande. Principerna för god 

förvaltning sträcker sig längre än lagen och kräver inte bara att unionens institutioner 

uppfyller sina rättsliga skyldigheter. De ska även vara serviceinriktade och se till att 

allmänheten behandlas korrekt och kan åtnjuta sina rättigheter fullt ut. 

H. Under 2011 tog ombudsmannen emot 2 510 klagomål (2 667 under 2010), inledde 

396 undersökningar (335 under 2010) och avslutade 318 undersökningar (326 under 

2010). Av de sammanlagt 2 544 klagomål som ombudsmannen behandlade under 2011 

låg 698 (27 procent) inom dennes ämbetsområde (744 under 2010). 

I. Av de klagomål som togs emot omfattades 1 321 av behörigheten för en medlem i 

Europeiska ombudsmannanätverket. Detta nätverk består av nationella och regionala 

ombudsmän. Parlamentets utskott för framställningar är en fullvärdig medlem i 

Europeiska ombudsmannanätverket. 

J. Under 2011 hänsköt ombudsmannen 59 klagomål till utskottet för framställningar. 

147 klagande hänvisades till kommissionen och 591 till andra institutioner och organ, 

inklusive Solvit och Ditt Europa – Rådgivning, samt till specialiserade ombudsmän eller 

övriga organ som handlägger klagomål i medlemsstaterna. 

K. Nästan 61 procent av de klagomål som inkom under 2011 skickades via internet. Mer än 

hälften av dem som inkom via internet (53 procent) togs emot genom det elektroniska 

klagomålsformuläret på ombudsmannens webbplats. 

L. Det påtagligt minskade antalet förfrågningar om information under de senaste åren visar 

att ombudsmannens interaktiva vägledning, vilken har funnits tillgänglig på dennes 

webbplats sedan januari 2009, har varit en framgång. 

M. Antalet klagomål som låg utanför ombudsmannens ämbetsområde sjönk till 1 846 under 

2011, viket är den lägsta nivån sedan 2003. 

N. Traditionellt sett brukar de flesta klagomål lämnas in av tyska och spanska klaganden. 

Under 2011 hamnade Spanien på första plats, följt av Tyskland, Polen och Belgien. I 

förhållande till befolkningsstorlek inkom de flesta klagomålen från Luxemburg, Cypern, 



Belgien, Malta och Slovenien. 

O. Ombudsmannen inledde totalt 396 undersökningar varav 382 baserades på klagomål och 

14 inleddes på eget initiativ. Antalet undersökningar som inleddes under 2011 är det 

högsta någonsin. 

P. Majoriteten av undersökningarna rörde kommissionen (231) följt av Epso (42). Antalet 

undersökningar som inleddes beträffande parlamentet sjönk till mer än hälften jämfört 

med 2010, och antalet undersökningar som rörde rådet steg med en tredjedel. 

Q. Under 2011 avslutade ombudsmannen 318 undersökningar. Majoriteten av dessa 

undersökningar (66 procent) avslutades inom ett år, varav en tredjedel inom tre månader. 

Undersökningarna tog i genomsnitt i 10 månader. 

R. I 64 fall upptäckte ombudsmannen inga administrativa missförhållanden. Ett sådant 

konstaterande är dock inte ett negativt resultat eftersom den klagande kan få en 

fullständig förklaring från den berörda institutionen, och resultatet fungerar som ett bevis 

för att institutionen agerade i enlighet med principerna för god förvaltning. 

S. I 84 av de avslutade fallen fick man ett positivt resultat, där den berörda institutionen 

accepterade en vänskaplig lösning eller förlikning i ärendet. Ombudsmannen försöker att 

nå en vänskaplig lösning i så stor utsträckning som möjligt. EU-institutionernas 

samarbete är avgörande för att en sådan ska kunna uppnås. 

T. I 47 fall upptäckte ombudsmannen administrativa missförhållanden och i 13 fall där 

sådana missförhållanden konstaterades accepterade den berörda institutionen antingen 

helt eller delvis ett förslag till rekommendation. 

U. 35 fall avslutades med en kritisk anmärkning och 39 avslutades med ytterligare 

anmärkningar i syfte att hjälpa de berörda institutionerna att förbättra kvaliteten på sin 

administration. 

V. Ombudsmannen offentliggör årligen sina observationer angående institutionernas 

uppföljning av kritiska och ytterligare anmärkningar. 

W. Den övergripande graden av tillfredställande uppföljning av kritiska och ytterligare 

anmärkningar var 78 procent under 2010. Uppföljningen av ytterligare anmärkningar var 

tillräcklig i 95 procent av fallen, medan uppföljningen av kritiska anmärkningar var 

betydligt lägre, 68 procent. 

X. Under 2011 utfärdade ombudsmannen 25 förslag till rekommendationer och avslutade 

13 fall där den berörda institutionen accepterade förslaget, antingen helt eller delvis. 

Y. Ombudsmannen lämnade inte in någon särskild rapport till parlamentet under 2011. 

Z. Ombudsmannens budget är ett självständigt avsnitt i EU:s budget, uppdelad i tre 

avdelningar: Avdelning 1 avser löner, arvoden och andra personalrelaterade utgifter. 

Avdelning 2 avser byggnader, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter. 

Avdelning 3 avser utgifter till följd av de allmänna uppgifter som institutionen utför. 

1. Europaparlamentet godkänner årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 

2011. 



2. Europaparlamentet konstaterar att ombudsmannen under 2011 hjälpte fler än 

22 000 medborgare, varav 2 510 lämnade in klagomål, 1 284 begärde information och 

18 274 fick rådgivning genom den interaktiva vägledningen på ombudsmannens 

webbplats. 

3. Europaparlamentet konstaterar att det under de senaste åren har skett en successiv 

minskning av det totala antalet klagomål som inges till ombudsmannen, särskilt antalet 

klagomål som ligger utanför ämbetsområdet. Parlamentet följer denna företeelse med 

intresse för att utvärdera huruvida det finns en direkt koppling mellan denna nedgång och 

införandet av den interaktiva vägledningen. 

4. Europaparlamentet konstaterar att i samband med mer än 65 procent av de klagomål som 

ombudsmannen behandlade kunde han antingen inleda en undersökning eller hänvisa den 

klagande till ett behörigt organ, som exempelvis en medlem i Europeiska 

ombudsmannanätverket, i vilket även parlamentets utskott för framställningar ingår, 

kommissionen eller något annat organ som handlägger klagomål (t.ex. Solvit). 

Parlamentet noterar att utskottet för framställningar under 2011 tog emot 59 klagomål 

från ombudsmannen. 

5. Europaparlamentet noterar att de huvudsakliga typer av påstådda administrativa 

missförhållanden som ombudsmannen utredde under 2011 rörde lagenlighet (28 procent 

av undersökningarna), förfrågningar om information (16,2 procent), rättvisa 

(13,6 procent), beslutsgrunder och möjligheterna att överklaga (8,1 procent), beslut i 

rimlig tid (7,3 procent), allmänhetens tillgång till handlingar (7,1 procent), 

icke-diskriminering (86,8 procent) och skyldigheten att besvara brev på medborgarens 

språk och att uppge den behörige tjänstemannens namn (5,8 procent). 

6. Europaparlamentet konstaterar att majoriteten av de undersökningar som ombudsmannen 

inledde under 2011 rörde kommissionen (231), med Epso på andra plats (42). Eftersom 

kommissionen är den institution vars beslut har direkta konsekvenser för medborgarna 

anser parlamentet att det är logiskt att denna omfattas av de flesta klagomålen. 

7. Europaparlamentet noterar med glädje att antalet undersökningar som ombudsmannen 

inledde med avseende på parlamentet sjönk till mer än hälften jämfört med 2010. 

Parlamentet konstaterar att ombudsmannen inledde en tredjedel fler undersökningar om 

rådet. 

8. Europaparlamentet noterar att ombudsmannen under 2011 ändrade sina förfaranden för 

att göra dem mer medborgarvänliga och införde en ny typ av undersökning – en begäran 

om förtydligande – som gör det möjligt för klagande att förtydliga sitt klagomål om 

ombudsmannen vid första anblick inte är övertygad om att det finns skäl att be en 

institution om ett yttrande om ett fall.  

9. Europaparlamentet påpekar att ombudsmannen numera aktivt uppmuntrar klaganden att 

inkomma med synpunkter om de är missnöjda med svaret från en institution, medan 

klagande tidigare var tvungna att inge ett nytt klagomål om de inte var nöjda med ett 

svar. 

10. Europaparlamentet gläds över denna nya metod, som har lett till att ombudsmannen 

avslutar färre fall som ”löst av institutionen” och avslutar ett större antal fall med 

resultatet ”inga administrativa missförhållanden” eller ”inga ytterligare undersökningar är 



motiverade”. 

11. Europaparlamentet konstaterar att ombudsmannen även såg över behandlingen av 

klagomål som inte ligger inom dennes ämbetsområde, vilka numera behandlas av 

registratorskontoret vid ombudsmannens kontor, som ser till att de klagande informeras 

så snabbt som möjligt om att ombudsmannen inte kan behandla deras klagomål och får 

rådgivning om vem de ska vända sig till. 

12. Europaparlamentet framhåller att 2011 års särskilda Eurobarometerundersökning om 

medborgarnas rättigheter och EU-förvaltningens prestationer1 visade att medborgarna 

sätter stort värde på sin rätt att klaga till Europeiska ombudsmannen och att endast rätten 

att röra och bosätta sig fritt i EU, liksom rätten till god förvaltning, ansågs viktigare. 

13. Europaparlamentet berömmer ombudsmannen för publiceringen av broschyren Problem 

med EU? Vem kan hjälpa dig?, som innehåller utförlig information om 

problemlösningsmekanismer för medborgare som får problem med EU, och för att ha 

gjort denna publikation tillgänglig även i ljudformat och storstilsformat. 

14. Europaparlamentet betonar att – trots vissa framsteg på området under senare år – 

andelen behandlade klagomål som verkligen hörde till ombudsmannens ansvarsområde 

under 2011 återigen låg på relativt blygsamma cirka 27 procent. Därför bör man planera 

för en mer omfattande och mer proaktiv upplysningsverksamhet gentemot medborgarna 

när det gäller ombudsmannens ansvarsområde, särskilt i nära samarbete med de 

nationella och regionala ombudsmännen, parlamentet och kommissionen. 

15. Europaparlamentet håller med ombudsmannen om att en okomplicerad och kortfattad 

förklaring om de grundläggande värderingar som EU:s tjänstemän bör utgå ifrån i sitt 

arbete kan fungera som ett effektivt verktyg för att höja medborgarnas förtroende för den 

europeiska förvaltningen och de EU-institutioner som denna står till förfogande för. 

16. Europaparlamentet stöder ombudsmannens åsikt om att en institution med en 

servicekultur inte ser klagomål som ett hot, utan som en möjlighet att kommunicera på ett 

mer effektivt sätt och, om ett fel har inträffat, rätta till situationen och dra lärdom inför 

framtiden. 

17. Europaparlamentet erinrar om att stadgan om de grundläggande rättigheterna (artikel 41) 

ser rätten till god förvaltning som en av unionsmedborgarskapets grundläggande 

rättigheter. 

18. Europarlamentet uppmanar unionens alla institutioner, organ och byråer att agera i 

enlighet med den europeiska kodexen för god förvaltningssed, som parlamentet antog i 

sin resolution av den 6 september 20012. 

19. Europaparlamentet välkomnar ombudsmannens fortlöpande insatser för att, exempelvis 

genom framställning av relevanta publikationer, konstruktivt verka för bättre 

förutsättningar för utarbetandet av en förordning om Europeiska unionens allmänna 

administrativa förfaranden. En sådan lag, som bör sörja för rättsligt bindande 

miniminormer i fråga om kvalitet och förfarandegarantier i EU:s hela direkta 
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administration, skulle kunna grundas på artikel 298 i EUF-fördraget. I samband med det 

konkreta utarbetandet av en sådan lag vore det nödvändigt med ett nära samråd med 

ombudsmannen. 

20. Europaparlamentet stöder ombudsmannens åsikt om att principerna för god förvaltning 

sträcker sig längre än lagen och inte bara kräver att unionens institutioner, organ och 

byråer ska uppfylla sina rättsliga skyldigheter utan även vara serviceinriktade och se till 

att allmänheten behandlas korrekt och kan åtnjuta sina rättigheter fullt ut. 

21. Europaparlamentet berömmer ombudsmannen för att ha publicerat och distribuerat 

Europeiska ombudsmannens klagomålsguide till personalen vid unionens samtliga 

institutioner, organ och byråer, i syfte att uppmuntra EU-förvaltningen att förbättra sina 

prestationer genom att fördjupa sitt engagemang i principerna om en servicekultur till 

förmån för medborgarna. 

22. Europaparlamentet välkomnar ombudsmannens samarbete med Europeiska 

ombudsmannanätverket och önskar att detta samarbete också ska präglas av aktivare 

åtgärder för främjande av det europeiska medborgarinitiativet som ett nytt instrument för 

medborgarnas direkta delaktighet i utarbetandet av EU-lagstiftning, samt se till att detta 

instrument inte blir allt för svårhanterligt för medborgarna vad gäller de tekniska kraven. 

23. Europaparlamentet erinrar om att det åttonde nationella seminariet för Europeiska 

ombudsmannanätverket hölls i Köpenhamn i oktober 2011, att utskottet för 

framställningar är en fullvärdig medlem i nätverket och att utskottet representerades vid 

seminariet. Parlamentet erinrar om att nätverkets medlemmar på seminariet kom överens 

om att hitta metoder för att bättre informera EU-medborgarna om deras rättigheter.  

24. Europaparlamentet erinrar om att ombudsmannen på seminariet lade fram ett förslag om 

principer för samhällsservice för EU:s tjänstemän, i vilket han fastställde fem sådana 

principer, nämligen åtaganden gentemot EU och dess medborgare, integritet, objektivitet, 

respekt för andra och insyn. Parlamentet noterar att ombudsmannen anordnande ett 

offentligt samråd om dessa principer och att den slutliga versionen av texten 

offentliggjordes den 19 juni 2012. 

25. Europaparlamentet konstaterar med glädje att ombudsmannen under 

rapporteringsperioden har utövat sitt ämbete på ett aktivt och balanserat sätt som varit 

inriktat på kritiskt samförstånd och nära samarbete med EU:s övriga organ. 

26. Europaparlamentet insisterar på att ombudsmannen fortsätter att sträva efter bästa möjliga 

resursanvändning genom att undvika onödigt dubbelarbete och att samarbeta med andra 

befintliga EU-institutioner för att säkerställa effektivitetsvinster för EU:s budget. 

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och betänkandet 

från utskottet för framställningar till rådet, kommissionen och Europeiska 

ombudsmannen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament och till 

medlemsstaternas ombudsmän eller motsvarande behöriga organ. 


