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Muudatusettepanek 1
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et Euroopa ombudsmani 
taotletud eelarvevahendid võimaldavad tal 
täita põhikirjas, rakenduseeskirjades ja 
koostöökokkulepetes sätestatud kohustusi 
ning täita tõhusalt oma kohustusi;

1. on seisukohal, et Euroopa ombudsmani 
taotletud eelarvevahendid võimaldavad tal 
täita põhikirjas, rakenduseeskirjades ja 
koostöökokkulepetes sätestatud kohustusi 
ning täita tõhusalt oma kohustusi; võtab 
teadmiseks viimaste aastate väga 
positiivseid tulemused ja selle, et 
uurimised on lõpetatud lühema ajaga, 
ilma et see oleks mõjutanud kvaliteeti; 
toonitab, et need tulemused on seletatavad 
nii suuremate inimressursside kui uute 
uurimismeetodite kasutamisega; julgustab 
ombudsmani jätkuvalt pingutama, et 
tulemused oleksid edaspidigi 
suurepärased;

Or. lt

Muudatusettepanek 2
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgub rahuloluga, et ombudsmani 
2012. aasta eelarvestuse summa on 
suurenenud vaid 0,47% ehk 44 605 euro 
võrra ning et ombudsman ei taotle uusi 
ametikohti;

2. märgib rahuloluga, et ombudsmani 
2012. aasta eelarvestuse summa on 
suurenenud vaid 0,47% ehk 44 605 euro 
võrra ning et ombudsman ei taotle uusi 
ametikohti; märgib, et praegust finants- ja 
majanduskriisi arvestades ja selleks et 
näidata üles solidaarsust eelarve osas 
rasket aega läbi elavate kolleegidega 
liikmesriikides ja piirkondades, on 
ombudsman püüdnud piirata 
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eelarvekasvu nii palju kui võimalik;
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Muudatusettepanek 3
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunnustab ombudsmani kokkuhoidliku 
eelarvestuse eest ja solidaarsuse
ülesnäitamise eest oma kolleegidega 
liikmesriikides; võtab teadmiseks 
ombudsmani kavatsuse tulevastes 
eelarvetes kulusid maksimaalselt piirata;

3. tunnustab ombudsmani kokkuhoidliku 
eelarvestuse eest ja solidaarsuse 
ülesnäitamise eest oma kolleegidega 
liikmesriikides; võtab teadmiseks 
ombudsmani kavatsuse tulevastes 
eelarvetes kulusid maksimaalselt piirata;
avaldab heameelt ombudsmani poolt üles 
näidatud mõõdukuse ja solidaarsuse üle 
kolleegidega liikmesriikides ja 
piirkondades, kes on praeguse finants- ja
majanduskriisi tõttu eelarve osas raskes 
olukorras; 

Or. lt

Muudatusettepanek 4
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib rahuloluga, et ombudsman jätkab 
oma mitmeaastase kavandamise poliitikat, 
kontrollides süstemaatiliselt eelarveridasid 
ja paigutades vahendeid ümber, et luua 
sääste;

5. märgib rahuloluga, et ombudsman jätkab 
oma mitmeaastase kavandamise poliitikat, 
kontrollides süstemaatiliselt eelarveridasid 
ja paigutades vahendeid ümber, et luua 
sääste; märgib, et eelarveridade 
läbivaatamise strateegia rakendamine 
võimaldas vähendada ridade arvu 23-lt 
16-ni; julgustab muid ELi institutsioone 
seda meetodit järgides ombudsmani 
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parimaid tavasid kohaldama;

Or. lt

Muudatusettepanek 5
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib rahuloluga, et ombudsman jätkab 
oma mitmeaastase kavandamise poliitikat, 
kontrollides süstemaatiliselt eelarveridasid 
ja paigutades vahendeid ümber, et luua 
sääste;

5. märgib rahuloluga, et ombudsman jätkab 
oma mitmeaastase kavandamise poliitikat, 
kontrollides süstemaatiliselt eelarveridasid 
ja paigutades vahendeid ümber, et luua 
sääste; on teadlik asjaolust, et arvestades 
Lissaboni lepinguga ombudsmanile antud 
uut vastutust, on olemas oht, et praegu 
kavandatav institutsiooni eelarve piiratud 
kasv ei ole jätkusuutlik; julgustab 
ombudsmani esitama jätkuvalt kuludel 
põhinevat realistlikku eelarvestust, võttes 
täielikult arvesse piiratud ressursside 
optimaalse haldamise vajadust;

Or. lt

Muudatusettepanek 6
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kiidab heaks ombudsmani 
koolituspoliitika, sealhulgas kavatsuse 
liituda institutsioonidevahelise 
raamlepinguga, mis annab juurdepääsu 
paljudele kursustele;

7. kiidab heaks ombudsmani 
koolituspoliitika, sealhulgas kavatsuse 
liituda institutsioonidevahelise 
raamlepinguga, mis annab juurdepääsu 
paljudele kursustele institutsiooniga 
seotud inimestele, et muuta nende töö 
tõhusamaks ja kooskõlastada 
institutsiooni ülesandeid;
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Muudatusettepanek 7
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. julgustab ombusdani jätkama head 
koostööd petitsioonikomisjoni ja SOLVITi 
ning riikide ombudsmanidega, et saata 
tema pädevusest välja jäävad kaebused 
kiiresti ja tõhusalt edasi asjaomastele 
ametiasutustele, kaitstes sellega paremini 
Euroopa kodanike huve; 

Or. fr


