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LÜHISELGITUS

Petitsioonikomisjon on võtnud teadmiseks Euroopa ombudsmani 2008. aasta esialgsed 
eelarvenõuded, mis esitati 4. aprillil 2007. aastal kooskõlas finantsmääruse artikliga 31 kirja 
teel Euroopa Parlamendi presidendile.

On hästi teada, et Ombudsmani pädevusse kuulub palju erinevaid tegevusi. Peamiste 
tegevussuundade, st kaebuste läbivaatamise ja vastava uurimise teostamise kõrval on ajapikku 
tulnud juurde lisategevusi, nagu koostöö Euroopas tegutsevate ombudsmanide võrgustikus, 
ning tugitegevusi, nagu teavitustöö, mida viimasel ajal tavatsetakse jagada kolme harusse: 
avalikud suhted, võrgulehe ümberstruktureerimine ning kasutajate kategooriatele ja 
rühmadele suunatud teave. Samuti tuleb tegeleda haldus- ja juhtimistööga, mis võib olla kas 
horisontaalne või kujutada endast Ombudsmani poole pöörduvate inimeste teenindamise 
tugitegevust.

2006. aasta lõplike summade põhjal selgub, et personalikulud ja kulud, mis on tihedalt seotud 
Ombudsmani mandaadi täitmisega, ei moodusta üle 48% kogukuludest, samas kui teavitustöö 
ja horisontaalsete teenustega seotud kulud ulatuvad vastavalt 21%ni ja 24%ni. 

Kaebustega tegelemiseks vajaliku töökoormuse suhtes võib 2007. aasta esimese kvartali 
summade põhjal täheldada viimase kahe aasta tasemete püsimist stabiilsena. Sellest tulenevalt 
pole vaja Ombdusmani 2008. aasta eelarve kulusid palju muuta.

Taotletavate assigneeringute kogusumma ulatub 8 252 800 euroni, mis tähendab 2007. aasta 
eelarve suhtes 382 200 euro ehk 4,69% suurust kasvu. Samas kavandab Euroopa Parlament 
nimetatud perioodiks kulusid summas 1 491 400 000 eurot, mis tähendab eelmise aasta 
eelarve suhtes 6,7% kasvu. Selles kontekstis on selgelt näha, et personalikulu, mis on kindlaks 
määratud punkt, moodustab kogukulust 75,4%. Ehkki töökoormuse stabiliseerumine on 
viinud personali juurdekasvu peatumiseni, kuna perioodil 2003 kuni 2006 töötajate arv 
peaaegu kahekordistus, jõudes 31 töökohalt 57 töökohani, moodustab kulutuste kasvust 
peamise osa (ehk 4,65%) 12 olemasoleva töökoha (11 ASTi ja 1 AD) kõrgemale palgaastmele 
üleviimine, samas kui Euroopa Parlamendi eelarve kasv nimetatud kuluartikli puhul on 3%.

Näib, et uus tõlkepoliitika, mille puhul on ette nähtud koostöö EL asutuste tõlkekeskusega, 
peamiste töödokumentide lihtsustamine, tõlgitavate dokumentide valimine, mõne dokumendi 
üles riputamine Interneti kokkuvõtlikul kujul, pole veel vilja kandnud, eriti seoses 
kokkuhoiuga. Lisaks sellele on kulude suurenemine 2008. aastal seostatav tõlkelehekülje 
hinna tõusuga (42 eurolt 50 sendilt 59 euro 60 sendini) Euroopa Parlamendi poolt 
ombudsmanile teostatavatel tõlketöödel. See toob kaasa kulutuse suurenemise selles punktis 
2007. aastaga võrreldes 13% võrra. Arvamuse koostaja mitte ainult ei pea suulise ja kirjaliku 
tõlke teenuseid erinevate avalikkusega peetavate dialoogivormide jaoks väga tähtsaks, vaid 
toetab nende suuremat kasutamist, et vähendada aega, mis kulub üksikul parlamendiliikmel 
dokumentide kättesaamiseks, ning parendada kokkuvõttes kõiki menetlusi; veel enam ta 
kutsub ombudsmani üles mitmekesistama oma tõlketeenuste allikaid, valides majanduslikult 
kõige soodsama lahenduse – Tõlkekeksus ja vabakutselised tõlkijad –, ning sõlmima 
teenusepakkujatega soodsamaid lepinguid tellimuste täitmise kiiruse ja tõhususe suhtes. 



PE 391.974v01-00 4/4 PA\674220ET.doc

ET

Lõpuks ergutab arvamuse koostaja kasutama täiel määral ära võimalusi, mida pakub kahe 
institutsiooni vahel sõlmitud uus koostööleping, mis allkirjastati 15. märtsil 2006 ja mis 
jõustus 2006. aasta aprillis. Sellega seoses kutsub arvamuse koostaja ombudsmani üles 
esitama aruannet ja ajakohastatud hinnangut nimetatud lepingu mõju kohta, eelkõige seoses 
tõlke ja infotehnoloogia valdkonnaga (artiklid 7 ja 12), kus, arvestades paralleele 
Ombudsmani põhitegevuse ja petitsioonikomisjoni laiema tegevuse vahel, on võimalik 
saavutada kõige suurem sünergia.  

ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et eelarve 4,69% suuruse kasvu võib heaks kiita, pidades silmas inflatsiooni 
ja elukalliduse tõusu, mida komisjon ette näeb, tingimusel, et see kujutab endast kaebuste 
taseme jätkuva stabiliseerumise korral võrdlustaset tulevikuks;

2. avaldab heameelt selle üle, et ombudsmanil õnnestus mõnel eelarvereal vahendeid mitte 
lõpuni ära kasutada, ehkki vähemal määral kui 2007. aastal, ning innustab teda jätkama 
säästude kasutamist oma eelarve kulude rahastamiseks;

3. palub ombudsmani bürool koostada mitmeaastane ülevaade töökohtade kõrgemale 
palgaastmele üleviimisega seotud kuludest (2008. aastal 12 juhtumit, sealhulgas 11 ASTi 
ja 1 AD) ning põhjendada edutamist aastaaruandes igal üksikul juhul, näidates ära 
kriteeriumid, millest on lähtutud;

4. toetab ombudsmani paindlikku lähenemisviisi tõlkepoliitikale, kuna viimane püüab muuta 
töödokumendid vastavaks kasutajate vajadustele;

5. kutsub ombudsmani üles ratsionaliseerima tõlkekulusid ja kasutama selleks teenuseid 
väljastpoolt Euroopa Parlamenti, kasutades lepingulisi võimalusi tõlkeallikate 
mitmekesistamiseks, ning optimeerima sel viisil saadud tulemusi;

6. tuletab 15. märtsi 2006. aasta institutsioonide vahelise lepingu osalistele meelde vajadust 
järgida hoolikalt nimetatud artikli 1 punkti 4 sätteid, mis käsitlevad ühiste teenuste eest 
tasumist õiglaste, läbipaistvate ja mõistlike eelhinnangute alusel;

7. kutsub ombudsmani üles esitama aruannet uue Euroopa Parlamendiga sõlmitud 
koostöölepingu kohta, mis on nüüdseks kehtinud üle aasta, näidates ära selle tugevad ja 
nõrgad küljed ning teavitades võimalustest, mida võiks ära kasutada, eelkõige 
võtmesektorites, nagu suuline ja kirjalik tõlge ning infotehnoloogia. 


