
 

AD\1085687ET.doc  PE575.094v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
 

2015/2194(DEC) 

18.2.2016 

ARVAMUS 

Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 

Saaja: eelarvekontrollikomisjon 

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2014. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise kohta 

(2015/2194(DEC)) 

Arvamuse koostaja: Monica Macovei 

 



 

PE575.094v02-00 2/4 AD\1085687ET.doc 

ET 

PA_NonLeg 



 

AD\1085687ET.doc 3/4 PE575.094v02-00 

 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 

eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et tugiamet kandis 2014. aastal üle umbes 1,3 miljoni euro ulatuses eelarvelisi 

kulukohustusi, mis ei olnud juriidiliste kohustustega kaetud; märgib, et 28,6 % tugiameti 

maksetest tehti pärast finantsmäärusega sätestatud ajapiiranguid; märgib, et 21,2 % 

2014. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud liigendamata assigneeringutest 

tühistati, mis on rohkem kui 2013. aastal (16,5 %); nõustub kontrollikojaga, et see viitab 

puudustele tugiameti eelarve planeerimises ning on vastuolus eelarve aastasuse 

põhimõttega, kuid tunnistab samal ajal, et mõnel juhul võivad ülekandmised olla tingitud 

tegevuste, hankemenetluste või projektide mitmeaastasest iseloomust; 

2.  võtab teadmiseks kontrollikoja järeldused, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt selle finantsolukorda 31. detsembri 

2014. aasta seisuga ning selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed; 

3. märgib suurt tööjõu voolavust 2014. aastal – tugiametist lahkus 14 töötajat, sh neli 

juhtivtöötajat; nõustub kontrollikoja arvamusega, et see ohustab oluliselt iga-aastases ja 

mitmeaastases tööprogrammis kehtestatud eesmärkide saavutamist; 

4. võtab teadmiseks kontrollikoja poolt 2013. aastal tõstatatud lahendamata probleemi, mis 

on seotud asjaoluga, et testide küsimused ja intervjuuküsimused koostati alles pärast 

konkreetsete avalduste läbivaatamist, mis viib oletuseni, et avaldused mõjutasid küsimusi; 

märgib sellega seoses murelikult, et valikukomisjonid ei andnud alati punkte kõikidele 

vaba ametikoha teates esitatud valikukriteeriumitele; nõuab tungivalt, et tugiamet 

parandaks viivitamata töölevõtmismenetlust; 

5.  tunneb heameelt huvide konflikti ennetamise ja haldamise poliitika vastuvõtmise üle 

kooskõlas komisjoni poolt 2013. aasta detsembris avaldatud suunistega ning nõuab 

tungivalt, et tugiamet avaldaks selle poliitika koos elulookirjelduste ja huvide 

deklaratsioonidega ning esitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale 

institutsioonile tuvastatud huvide konfliktide juhtumite nimekirja; palub tugiametil võtta 

vastu selged eeskirjad rikkumisest teatajate kohta ja nn pöördukse efekti vastu; 

6. tunnistab praeguse pagulaskriisi haldamise probleeme; tunnistab lisaks, et tõenäoliselt 

suurenevad tugiameti ülesanded veelgi ning selle eelarvet ja töötajate arvu tuleb vastavalt 

suurendada; palub seetõttu tugiametil suurendada jõupingutusi ja parandada oma eelarve 

haldamist ning esitada järgmiste aastate optimaalse tegevuse kava. 
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