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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et 2013. aastaks Euroopa Ombudsmani poolt taotletud eelarvevahendite 
kogusumma võimaldab tal põhikirjas, rakenduseeskirjades ja koostöökokkuleppes 
sätestatud kohustusi ning tulemuslikult oma ülesandeid täita;

2. märgib, et Ombudsmani 2013. aasta eelarvestuse summa on 9 887 000 eurot, mis on 2012. 
aasta eelarvega võrreldes 3,89% (370 500 euro võrra) suurem;

3. juhib tähelepanu sellele, et suhteliselt suur summa, mida 2012. aasta eelarvega võrreldes 
juurde taotletakse, tuleneb peamiselt sellest, et Brüsseli büroo kolimise tõttu peab 
Ombudsman 2013. aastal oluliselt rohkem üüri maksma;

4. märgib, et ainuüksi üürikulu suurenemisest tuleneb 2,4% eelarvestuse suurenemisest; 
juhib tähelepanu sellele, et kui Ombudsmani ei peaks hakkama rohkem üüri maksma, 
suureneks eelarve ainult 1,4%, mis on väiksem kui prognoositav 1,9% inflatsioon; 

5. märgib, et Ombudsman taotleb oma ametikohtade loetelusse ühe ametikoha (AD6) 
lisamist ning 8 (2 AST ja 6 AD) olemasoleva ametikoha viimist kõrgemale palgaastmele;

6. toetab Ombudsmani nõuet suurendada lepinguliste töötajatega seotud assigneeringuid, et 
tugevdada registriüksust, kelle ülesannete hulka kuulub nüüd ka väljapoole Ombudsmani 
pädevust jäävate kaebuste menetlemine;

7. tunneb heameelt selle üle, et Ombudsmanil õnnestus taas kõiki oma eelarveridu hoolikalt 
kontrollides saavutada (211 000 euro suurune) kokkuhoid, mida tal on võimalik kasutada 
2013. aastaks kavandatud projektide rahastamiseks; 

8. märgib rahuloluga, et Ombudsman kavatseb Euroopa praegust majandusolukorda 
arvestades ka tulevaste eelarvete puhul oma pädevuse piires maksimaalset kokkuhoidu 
saavutada.
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LÜHISELGITUS

Petitsioonikomisjon on võtnud teadmiseks Euroopa Ombudsmani 2013. aasta eelarvestuse, 
mille ta esitas eelarvepädevatele institutsioonidele vastavalt finantsmäärusele.

Ombudsmani 2013. aasta eelarvestuse summa on 9 887 000 eurot. See on Ombudsmani 2012. 
aasta lõpliku eelarvega (9 516 500 eurot) võrreldes 3,89% (370 500 euro võrra) suurem. 
Eelarvestuse puhul on arvesse võetud nii Euroopa Komisjoni prognoositud inflatsiooni kui ka 
elukalliduse tõusu mõju. 

2013. aasta eelarve põhinäitajad
Suhteliselt suur määr (3,89%), mille võrra 2013. aasta eelarve 2012. aasta eelarvega võrreldes 
suureneb, tuleneb peamiselt sellest, et Ombudsman peab hakkama 2013. aastal oluliselt 
rohkem (kokku 230 000 euro võrra suuremat) üüri maksma. 

2013. aastal kolib Ombudsmani Brüsseli büroo oma praegusest asukohast vanas Eastmani 
hoonest Montoyer′ tänaval asuvasse uude hoonesse. Kuna Eastmani hoone üür oli hoone 
pigem kehva seisukorra tõttu madal, pidi Ombudsman Brüsseli üürikulude assigneeringuid 
(230 000 euro võrra) suurendama. 

Kuna ka Strasbourgi büroo üür veidi (7000 euro võrra) suureneb, on 2013. aasta üürikulude 
assigneeringud kokku 725 000 (49% suurenemine). Ka on uue hoone lisakulud (33%) 
suuremad kui vana Eastmani hoone puhul.

Ainuüksi üürikulude suurenemise tõttu on eelarve 2,49% suurem. Kui üürimaksetes sellist 
muutust ei toimuks, suureneks Ombudsmani 2013. aasta eelarve 2012. aasta eelarvega 
võrreldes ainult 1,4%, mis on väiksem kui prognoositav 1,9% inflatsioon.

Kokkuhoid ja assigneeringute ümberpaigutamine
Nagu ka varasematel aastatel, koostasid Ombudsmani teenistused eelarvestuse 2013. aastaks 
kavandatud projektide alusel. Praegust Euroopa olukorda arvestades kontrollisid Ombudsmani 
teenistused hoolikalt kõiki eelarveridu, et leida kokkuhoiu abil vahendeid, mida kasutada 
nende projektide rahastamiseks.

Sel viisil saadi summaks 211 000 eurot, mis moodustab rohkem kui 36% muude eelarveridade 
assigneeringute suurenemisest (581 000 eurot).

Töötajad
2013. aasta eelarvestuses taotleb Ombudsman juurde üht alalist ametikohta (AD6). Euroopa 
Ombusmani peaarvepidaja ülesandeid on seni täitnud Euroopa Parlamendi ametnik. 
Parlamendi (infotehnoloogia-)süsteeme ja meetmeid arvestades on aga mõlema poole jaoks 
parem, kui Ombudsmani büroo tegeleks arvepidamisega ise. Mingeid muid ametikohti 2013. 
aastaks juurde ei taotleta.

Ombudsman taotleb 2013. aastaks 8 olemasoleva ametikoha (2 AST ja 6 AD ametikoha) 
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viimist kõrgemale palgaastmele. Kõrgemale palgaastmele viimist taotletakse vastavalt 
personalieeskirjadele. Ombudsman rõhutab, et see ei tähenda seda, et 8 töötajat automaatselt 
edutatakse. Ombudsman otsustab iga edutamise puhul, kas kandidaat on edutamise ära 
teeninud. 

2012. aasta alguses otsustas Ombudsman teha Ombudsmani pädevusest väljapoole jäävate 
kaebustega tegelemise ülesandeks registriüksusele. Selle ülesande täitmiseks on 
registriüksusel vaja juurde võtta lepingulisi töötajaid. Seetõttu taotleb Ombudsman 
lepinguliste töötajatega seotud assigneeringuteks juurde 113 00 eurot. Ombudsman rõhutab, et 
sama summa (113 000 euro) võrra vähendatakse aga praktikaks ette nähtud assigneeringuid.

Struktuur
Ombusmani büroo töö võib jagada nelja valdkonda: 1) kaebuste menetlemine ja uurimiste 
korraldamine, 2) teabevahetus ja teavitustöö, 3) tugitegevused ja 4) strateegiline kavandamine 
ja juhtimine.

Nimetatud ülesannete täitmiseks korraldati Ombudsmani teenistuste töö 2012. aasta jaanuarist 
alates ümber. Kaks olemasolevat osakonda korraldati ümber ja loodi kaks direktoraati, millest 
kumbki koosneb kolmest talitusest: kaks kaebuste ja uurimiste talitust ning tugitegevuste 
talitus. 

Pärast ümberkorraldust töötab 57% inimestest kaebuste ja uurimiste, 17% teabevahetuse ja 
teavitustöö, 22% tugitegevuste ning 4% strateegilise kavandamise ja juhtimise valdkonnas.

Töökoormus
2011. aastal registreeris Ombudsman 2510 kaebust, millest 698 kuulusid tema pädevusse 
(2010. aastal oli 2667 kaebust, millest 774 kuulusid Ombudsmani pädevusse). Ombudsman 
algatas 382 uurimist (2010. aastal 335 uurimist). 2011. aastal lõpetas ta 318 uurimist (2010. 
aastal 326 uurimist). Kokku tegeles ta üle 3700 kaebuse ja teabenõudega. 

Enam kui 65%-il juhtudest (1667) suutis Ombudsman kaebuse esitajat aidata, alustades 
uurimist, andes asja üle pädevale organile või andes nõu. Juhtudest, kus asi anti üle mõnele 
muule organile või mille puhul anti kaebuse esitajale nõu muu organi poole pöörduda, anti 
47% mõnele Euroopa ombudsmanide võrgustiku − mille täisliige Euroopa Parlament on −
riigi tasandi või piirkondlikule liikmele. 11%-il juhtudest anti kaebus üle komisjonile ja 46%-
il juhtudest soovitati pöörduda mõne muu organi, näiteks SOLVITi poole. 

2011. aastal õnnestus Ombudsmanil lõpetada 84 menetlust, mille puhul asjasse puutuv 
institutsioon nõustus sõbraliku lahendiga. 47 juhul tehti kindlaks haldusomavoli ning 13 
sellisel juhul saavutati positiivne tulemus, mille puhul asjasse puutuv institutsioon nõustus kas 
täielikult või osaliselt Ombudsmani soovituse eelnõuga. 35 menetlust sulges Ombudsman 
kriitiliste märkustega ja 39 menetluse puhul tegi lisamärkusi. 64 juhul ei leidnud 
haldusomavoli kinnitust.


