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LÜHISELGITUS

Petitsioonikomisjon võttis teadmiseks Euroopa Ombudsmani 2011. aasta tulude ja kulude 
eelarvestuse, mille ta esitas eelarvepädevatele institutsioonidele vastavalt finantsmääruse 
artiklile 31.

Euroopa Ombudsmani ülesanne on püüda saavutada Euroopa Liidu institutsioonide vastu 
esitatud kaebustele õiglasi lahendusi. Lisaks toetab ta läbipaistvust ja edendab haldusasutuste 
teeninduskultuuri. Ombudsman teeb tihedat koostööd teiste ELi institutsioonide ja organite 
ning Euroopa riiklike ja piirkondlike ombudsmanide võrgustikuga.

Ombudsmani eelarve koosneb kolmest põhiosast: personalikulud, hoonetele, mööblile, 
seadmetele jms tehtavad kulud ning institutsiooni üldfunktsioonide täitmise kulud.

Kõigi oma ülesannete täitmiseks taotleb Euroopa Ombudsman oma 2011. aasta tulude ja 
kulude eelarvestuses kogusummat suurusega 9 395 100 eurot. See ületab tema 2010. aasta 
eelarvet 0,67% ehk 62 825 euro võrra. Varasematel aastatel oli eelarve kasv tunduvalt suurem 
– 2009. aastal 5,95% ja 2010. aastal 7,14%. 

Praegust finants- ja majanduskriisi arvestades ning solidaarsuse märgiks oma 
eelarvepiirangute all kannatavate riiklike ja piirkondlike kolleegidega püüdis ombudsman 
eelarve suurenemist võimalikult palju piirata. 

Samas on ombudsmanil teatavaid uusi kohustusi. Lissaboni lepinguga laiendati ombudsmani 
mandaati „ühenduse institutsioonidelt ja organitelt” „liidu institutsioonidele, organitele või 
asutustele”. Muidugi mõjutab see tema tulevast töökoormust. 

2011. aasta eelarvestuses ei ole nende uute ülesannetega eraldi arvestatud ja ombudsman 
viitab, et ta ei saa anda tagatisi praeguste piirangute jätkuva järgimise kohta. Veel märgib ta, 
et kavatseb taotleda lisavahendeid, kui täiendav „Lissaboni” töökoormus teda selleks sunnib. 
Praegu jääb see teoreetiliseks küsimuseks, sest lepingu tegelik mõju ei ole veel selge.

Nii nagu varasemate eelarvestuste puhul, vaatasid ombudsmani teenistused nüüdki kõik 
eelarveread läbi, et leida ja tekitada säästuvõimalusi ja/või vahendeid ümber paigutada. Selle 
tulemusena säästeti 2011. aasta eelarves kokku 273 500 eurot. Säästetud summa moodustab 
üle 80% muude eelarvekulude kasvust, mis tuleneb muu hulgas Euroopa Liidu Asutuste 
Tõlkekeskuse uuest hinnapoliitikast tingitud tõlkimiskulude kasvust ning IT-kulude 
suurenemisest, et täiustada vananenud videokonverentsisüsteemi, mida kasutatakse 
ombudsmani Brüsseli ja Strasbourgi töökohtade vaheliseks suhtluseks.

Ombudsmani teatel saavutati 2009. aastal väga positiivseid tulemusi. Uurimised lõpetati 
kiiremini, ilma et nende kvaliteet oleks langenud. Põhjus seisneb osaliselt lisatöötajates, keda 
ombudsman sai alates 2009. aasta eelarvest tööle võtta, ja osalt uuenduslikes uurimisviisides. 
2009. aastal kestis kaebuste uurimine keskmiselt üheksa kuud ja andis ligi 60% juhtudel 
kaebuse esitaja jaoks rahuldava tulemuse.
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Ombudsmani 2010. aasta eelarve ametikohtade loetelus on 63 kohta: 16 ametnikku ja 47 
ajutist töötajat (neist 35 AD ja 28 AST kohta). 2011. aasta eelarves taotleb ombudsman üht 
täiendavat AST ametikohta ja 12 töötaja (6 AST ja 6 AD) kõrgemale palgaastmele üleviimist 
vastavalt personalieeskirjade artikli 6 lõikele 2. Lisaks taotleb ta ühe AD14 ametikoha 
muutmist ajutisest alaliseks. 

Institutsiooni koolituspoliitika osas teeb ombudsman ettepaneku suurendada 2011. aastal 
koolituseks ette nähtud vahendeid 37 000 eurolt 45 000 eurole. Nende vahendite olemasolu 
korral saaks institutsioon laiendada juba 2010. aasta eelarvestuses ette nähtud uut 
koolituspoliitikat, mida hakatakse ellu viima 2010. aasta teisest poolest alates.

Raportöör kiidab ombudsmani taotlused heaks ning on seisukohal, et eelarvestuses taotletud 
vahendite kogusumma võimaldab tal täita oma põhimäärusest tulenevaid kohustusi ning oma 
ülesandeid tulemuslikult täita.
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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et Euroopa Ombudsmani taotletud assigneeringud tagavad tema 
suutlikkuse täita oma põhimäärusest tulenevaid kohustusi ning võimaldavad tema 
institutsioonil oma ülesandeid tulemuslikult täita; 

2. märgib, et võrreldes 2009. (+ 5,95%) ja 2010. aastaga (+ 7,14%) on ombudsmani taotletud 
eelarvevahendite kasv vaid tagasihoidlik 0,67% (62 825 eurot);  

3. tunnustab ombudsmani mõõdukust ja solidaarsust oma riiklike ja piirkondlike 
kolleegidega, kes on praeguses finants- ja majanduskriisis silmitsi ränkade 
eelarvepiirangutega;

4. märgib, et Lissaboni lepingu jõustumisega toimus ombudsmani mandaadi laienemine 
„ühenduse institutsioonidelt ja organitelt” „liidu institutsioonidele, organitele või 
asutustele”, mis tähendab uusi kohustusi seoses eeskätt Euroopa Ülemkogu ning ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika teise sambaga;  

5. on teadlik sellest, et Lissaboni lepingust tulenevaid ombudsmani täiendavaid kohustusi 
arvestades ei pruugi praegune tagasihoidlik eelarvekasv olla piisav; soovitab ombudsmanil 
jätkuvalt esitada realistlikke, kulupõhiseid eelarvestusi, milles täiel määral arvestatakse 
piiratud vahendite optimaalse haldamise vajadust;

6. võtab rahuloluga teadmiseks, et 2009 oli väga positiivne aasta, mil uurimised viidi läbi 
kiiremini, ilma et nende kvaliteet oleks kannatanud; märgib, et see tulenes nii lisatööjõust 
kui ka uuenduslike uurimisviiside kasutuselevõtmisest; soovitab ombudsmanil jätkata 
tööd nende suurepäraste tulemuste kinnistamiseks; 

6. märgib, et sarnaselt eelmiste aastatega vaatas ombudsman kõik eelarveread läbi, et luua 
säästuvõimalusi ja vahendeid ümber paigutada; on rahul, et selle tulemusena säästeti 
kokku 273 500 eurot, mis katab enam kui 80% 2011. aasta eelarve suurenemisest 
(336 325 eurot) ja millest tuleneb eelarve väga piiratud kasv (62 825 eurot); 

7. toetab ombudsmani taotlust ühe täiendava AST ametikoha saamiseks, 12 ametikoha (6 
AD ja 6 AST) kõrgemale palgaastmele üleviimiseks ja ühe AD14 ametikoha muutmiseks 
ajutisest alaliseks; toetab ombudsmani ettepanekut suurendada koolituseks määratud 
assigneeringuid ja viia 2011. aastal läbi kvaliteedijuhtimise läbivaatamine.


