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5. märgib eelkõige institutsiooni liikmetega 

seotud kulukohustuste suurenemist 2014. 

aastal; palub ombudsmanil esitada nende 

summade põhjalik kirjeldus järgmises 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

järelmeetmeid käsitlevas aruandes; 

5. märgib murelikult eelkõige 

institutsiooni liikmetega seotud 

kulukohustuste suurenemist 2014. aastal; 

palub ombudsmanil esitada nende 

summade põhjalik kirjeldus järgmises 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

järelmeetmeid käsitlevas aruandes; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. peab tervitatavaks tõsiasja, et kooskõlas 

strateegiaga „2019. aasta poole“ viis 

ombudsman läbi omaalgatuslikke uurimisi, 

võttes kasutusele järjekindlama ja 

süsteemsema lähenemisviisi tema 

pädevusvaldkonda kuuluvatele keerukatele 

küsimustele; peab seda tõhusaks 

vahendiks; palub ombudsmanil 

korrapäraselt teavitada eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise eest vastutavat 

institutsiooni uurimiste mõjust; 

6. peab tervitatavaks tõsiasja, et kooskõlas 

strateegiaga „2019. aasta poole“ viis 

ombudsman läbi omaalgatuslikke uurimisi, 

võttes kasutusele järjekindlama ja 

süsteemsema lähenemisviisi tema 

pädevusvaldkonda kuuluvatele keerukatele 

küsimustele; peab seda tõhusaks 

vahendiks; palub ombudsmanil 

korrapäraselt teavitada eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise eest vastutavat 

institutsiooni uurimiste mõjust ja 

määratleda selgelt koordinaatori 

ülesanded; juhib siiski tähelepanu sellele, 

et ombudsmani prioriteet peaks olema 

tegeleda kodanike kaebustega mõistliku 

aja jooksul ja omaalgatuslikud uurimised 

ei tohiks mingil juhul seda eesmärki 

kahjustada; 

Or. en 
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7. peab tervitatavaks uue ametikoha 

„omaalgatuslike uurimiste koordinaator“ 

loomist; peab seda sammuks institutsiooni 

töö tõhustamise suunas; palub 

ombudsmanil anda eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise eest vastutavale 

institutsioonile aru selle ametikoha 

tulemuslikkusest, mõjust ja tõhususest; 

7. võtab teadmiseks uue ametikoha 

„omaalgatuslike uurimiste koordinaator“ 

loomise; loodab, et uus ametikoht aitab 

institutsiooni tööd tõhustada; palub 

ombudsmanil anda eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise eest vastutavale 

institutsioonile aru selle ametikoha 

tulemuslikkusest, mõjust ja tõhususest; 

Or. en 
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10. väljendab heameelt seoses asjaoluga, et 

lõpetatud uurimiste arvu ja pooleliolevate 

uurimiste arvu suhe eelmise perioodi lõpus 

ulatus rekordilisele tasemele (1,4 lõpetatud 

uurimist iga poolelioleva uurimise kohta, 

kusjuures eesmärk oli 1,1); rõhutab, et 12 

ja 18 kuu jooksul lõpetatud uurimiste 

osakaal 2014. aastal vähenes; võtab 

teadmiseks ombudsmani tähelepaneku, et 

uus, omaalgatuslike uurimiste läbiviimist 

hõlmav strateegia mõjutas lõpetatud 

juhtumite arvu; 

10. väljendab heameelt seoses asjaoluga, et 

lõpetatud uurimiste arvu ja pooleliolevate 

uurimiste arvu suhe eelmise perioodi lõpus 

ulatus rekordilisele tasemele (1,4 lõpetatud 

uurimist iga poolelioleva uurimise kohta, 

kusjuures eesmärk oli 1,1); rõhutab, et 12 

ja 18 kuu jooksul lõpetatud uurimiste 

osakaal 2014. aastal vähenes; võtab 

teadmiseks ombudsmani tähelepaneku, et 

uus, omaalgatuslike uurimiste läbiviimist 

hõlmav strateegia mõjutas lõpetatud 

juhtumite arvu; palub ombudsmanil 

selgitada seda mõju eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise eest vastutavale 

institutsioonile järgmises eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise 

järelmeetmeid käsitlevas aruandes; 

Or. en 
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20. väljendab heameelt seoses 

kokkuhoiuga kirjaliku tõlke ja väljaannete 

eelarvereal; 

20. väljendab muret kokkuhoiu suuruse 

pärast, mis ombudsman saavutas kirjaliku 

tõlke eelarvereal (190 000 eurot) ja 

kommunikatsiooni eelarvereal (60 000 

eurot) ning märgib, et need summad kanti 

üle ombudsmani töötajate rubriiki; 

rõhutab, et ombudsman peaks tagama 

kõigi liidu kodanike võrdse kohtlemise ja 

võrdsed võimalused ning seetõttu peavad 

kvaliteet ja keeleline mitmekesisus ning 

ombudsmani kommunikatsioonipoliitika 

säilitamine jääma institutsiooni 

tugisammasteks; 

Or. en 

 

 


