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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – 
Euroopa Ombudsman
(COM(2013)0570 – C7-0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet (COM(2013)0570 – C7 0280/2013)2,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 2012. aasta eelarve täitmise kohta ning 
institutsioonide vastuseid3,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja avaldust, mis kinnitab 2012. aasta raamatupidamiskontode usaldatavust ja 
nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust4, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 
318 ja 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)5, eriti selle 
artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)6, eriti selle artikleid 164, 165 ja 166, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0225/2014),

1. annab heakskiidu Euroopa Ombudsmani tegevusele Euroopa Ombudsmani 2012. aasta 
eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, 

1 ELT L 56, 29.2.2012.
2 ELT C 334, 15.11.2013, lk 1.
3 ELT C 331, 14.11.2013, lk 1.
4 ELT C 334, 15.11.2013, lk 122.
5 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
6 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
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Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa andmekaitseinspektorile ning korraldada nende 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa, VIII jagu – Euroopa 
Ombudsman
(COM(2013)0570 – C7-0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet 
(COM(2013)0570 – C7 0280/2013)2,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 2012. aasta eelarve täitmise kohta ning 
institutsioonide vastuseid3,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja avaldust, mis kinnitab 2012. aasta raamatupidamiskontode usaldatavust ja 
nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust4, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 
318 ja 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)5, eriti selle 
artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)6, eriti selle artikleid 164, 165 ja 166,

– võttes arvesse oma varasemaid eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevaid otsuseid 
ja resolutsioone,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0225/2014),

1. märgib rahuloluga, et kontrollikoda täheldas oma 2012. aasta aruandes, et ei leidnud 
olulisi puudusi seoses Euroopa Ombudsmani juures auditeeritud inimressursse ja hankeid 

1 ELT L 56, 29.2.2012.
2 ELT C 334, 15.11.2013, lk 1.
3 ELT C 331, 14.11.2013, lk 1.
4 ELT C 334, 15.11.2013, lk 122.
5 ELT L 248, 16.9.2002, lk 1.
6 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
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käsitlevate teemadega;

2. peab kiiduväärseks asjaolu, et kontrollikoda jõudis oma audititööle tuginedes järeldusele, 
et institutsioonide ja asutuste 31. detsembril 2012 lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude 
kulude maksed tervikuna ei sisaldanud olulisi vigu;

3. rõhutab, et Euroopa Ombudsmani eelarve sisaldab ainult halduskulusid ja 2012. aasta 
eelarve summa oli 9 516 500 eurot, millest 7 275 000 eurot oli eraldatud jaotisele 1 
(institutsiooni heaks töötavate isikute kulud), 1 656 500 eurot jaotisele 2 (hooned, 
seadmed ja mitmesugused tegevuskulud) ja 585 000 eurot jaotisele 3 (institutsiooni 
eriülesannete täitmisega seotud kulud);

4. võtab teadmiseks, et assigneeringute kogusummast seoti kulukohustustega 98,30 % (2011. 
aastal 92,54 %) ja maksti välja 88,69 % (2011. aastal 85,62 %) ning täitmismäär oli 95,88 
% (2011. aastal 92,54 %); tunneb heameelt selle üle, et täitmismäär on tõusnud; 

5. kiidab heaks finantsplaneerimise parandamise, mille eesmärk on tagada eelarve tõhusam 
täitmine; nõuab, et seda jätkataks järgmiste aastate eelarve puhul;

6. tunnustab Euroopa Ombudsmani 2012. aasta juhtimiskava eest, millesse on lisatud 
peamised tulemusnäitajad, millega mõõta institutsiooni tulemusi eesmärkide saavutamisel;

7. kutsub Euroopa Ombudsmani üles lisama järgmise aasta tegevusaruandesse teabe selle 
kohta, kui suur osa aasta jooksul tellitud suulise tõlke teenustest jäi kasutamata;

8. kutsub Euroopa Ombudsmani üles tegema koostööd teiste institutsioonidega, et töötada 
tõlkekulude esitamise kohta välja ühtne meetod, mille abil oleks kulusid lihtsam 
analüüsida ja võrrelda;

9. tunneb heameelt järelduste kohta, mille siseaudiitor tegi siseauditiaruannetes pooleli 
olevate meetmete kohta; juhib tähelepanu sellele, et kaks meedet, mis puudutavad 
sisekontrolli miinimumstandardite rakendamist ja hankemenetluste korraldamist, on 
endiselt pooleli; nõuab, et Euroopa Ombudsmani siseaudiitori soovitused nende meetmete 
kohta viidaks viivitamata ellu; 

10. tunneb heameelt selle üle, et ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist vastuvõetavuse 
kohta tehtud otsuste osakaal on suurenenud ja oli 2012. aastal 85 %, ja nõuab tulevasteks 
aastateks veelgi kõrgemat eesmärki; on seisukohal, et Euroopa Ombudsmani büroo 
ümberkorraldamine ning ühtsem registreerimiskord aitas parandada kaebuste osakonna 
2012. aasta töötulemusi ja aitab seda teha ka järgmistel aastatel;

11. võtab teadmiseks, et uurimiste keskmine kestus on vähenenud, isegi kui 18 kuu jooksul 
lõpule viidud uurimiste puhul olid tulemused eesmärgist madalamad ja ka madalamad kui 
2011. aastal saavutatud 80 %; palub Euroopa Ombudsmanil täpsustada, kui paljude 
juhtumite puhul ühest uurimiskorrast ei aita ja kui paljude puhul on vaja teist 
uurimiskorda;

12. nõuab, et Euroopa Parlamendile esitataks teave meetmete kohta, mida on võetud selleks, 
et lahendada olukord seoses komisjoni otsusega mitte korraldada Euroopa koolides 
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sõltumatut välisauditit;

13. tunneb heameelt selle üle, et Euroopa Ombudsman teeb oma töö kvaliteedi parandamiseks 
koostööd Euroopa Kvaliteedijuhtimise Sihtasutusega;

14. tunnustab Euroopa Ombudsmani iga-aastase tegevusaruande püsiva kvaliteedi eest ja selle 
eest, et ta esitas mõjuhinnangu aastaaruande, mis on tema töö hindamiseks vajalik vahend;

15. palub Euroopa Ombudsmanil anda iga-aastases tegevusaruandes üksikasjalikult aru, kui 
palju raha ta kulutab eelarvest selleks, et end reklaamida ja endast kodanikele teada anda;

16. juhib tähelepanu sellele, et aruanne Euroopa Ombudsmani 2012. aasta tegevuse kohta 
võeti vastu 2013. aasta septembris täiskogu istungil, ning väljendab rahulolu selles 
toodud tähelepanekute üle;

17. palub, et kontrollikoda lisaks oma järgmisse aastaaruandesse ülevaate selle kohta, 
milliseid järelmeetmeid on Euroopa Ombudsman käesolevas resolutsioonis esitatud 
Euroopa Parlamendi soovitustega seoses võtnud.
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