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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 

eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks kontrollikoja järeldused, mille kohaselt ameti raamatupidamise 

aastaaruanne kajastab õiglaselt ameti finantsolukorda 31. detsembri 2016. aasta seisuga 

ning selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed; rõhutab, et Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 2016/16241 vastuvõtmise järel suurenes 2016. aastal 

märkimisväärselt Frontexi roll ja ta sai palju uusi ülesandeid ning tema eelarve suurenes 

75 % ja töötajate arv 18 %;  

2. märgib, et kuna 2015. ja 2016. aastal saabus liitu palju rohkem sisserändajaid, tekkis 

Frontexil probleeme 2016. aasta jooksul eraldatud täiendavate liidu vahendite 

ärakasutamisega, mis põhjustas märkimisväärseid raskusi eelarve- ja finantseeskirjadest 

kinnipidamisel; rõhutab, et 2015. aastast üle kantud vahendite tühistamise määr oli 

kõrge III jaotises (16 %); märgib sellega seoses, et 2015. aasta assigneeringutest 

kasutati kokku ära 95,3 %; rõhutab, et Frontex eraldas oma 2016. aasta eelarvest esmase 

vastuvõtu keskuste jaoks kavandatud kuludeks algselt 20 miljonit eurot, kuid on 

praeguseks keskuste ja nendega seotud ühisoperatsioonide jaoks sidunud 

kulukohustustega peaaegu 35 miljoni euro eest assigneeringuid; juhib tähelepanu 

sellele, et kuni 2016. aastani rahastas amet liikmesriikide tagasisaatmisoperatsioone ja 

kontrollikoda peab selliseid makseid eeskirjadevastaseks; nõuab, et amet parandaks 

märkimisväärselt oma finantsplaneerimis-, kontrolli- ja eelarve haldamise võimet; 

3. märgib, et ametil oli probleeme nõutavate oskustega sobivate kandidaatide leidmisel, ja 

võtab teadmiseks, et amet on püüdnud kvalifitseeritud töötajate töölevõtmisel hoida 

geograafilist tasakaalu; kritiseerib siiski 14 ajutise töötaja eeskirjadevastast töölevõtmist 

kõrgetele AST palgaastmetele; nõuab, et amet peaks igal ajal rangelt kinni 

personalieeskirjadest; märgib sellega seoses, et personalieeskirjades on sätted, mis 

annavad liidus valitsevate tööturutingimuste arvesse võtmiseks paindlikkuse, mida on 

institutsioonide spetsiifiliste vajaduste jaoks ametnike ja muude teenistujate 

töölevõtmisel vaja; rõhutab, et ajavahemikus 2016–2020 kasvab ameti töötajate arv üle 

kahe korra; peab siiski kahetsusväärseks, et töötajate arvu suurenemine ei põhinenud 

põhjalikul analüüsil; nõuab, et amet põhjendaks tulevikus oma vajadusi paremini, 

lähtudes täpsetest ja kontrollivatest andmetest ja teabest; 

4. rõhutab, et Frontex aitas 2015. aastal merest päästa üle 250 000 inimese; väljendab 

heameelt asjaolu üle, et ameti otsingu- ja päästevõime on suurenenud; märgib siiski, et 

selles valdkonnas on vaja teha veel palju jõupingutusi;  

5. võtab teadmiseks, et ametisiseseks kasutuseks on esitatud ühisoperatsioonide 

erieesmärgid ja tulemusnäitajad; peab kahetsusväärseks, et neid ei avalikustata ja 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, 

mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 

2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1). 
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enamik Frontexi rakenduskavasid ei sisalda ühisoperatsioonidega seotud 

kvantitatiivseid eesmärke ega konkreetseid sihtväärtusi; märgib murelikult, et see 

asjaolu ning koostööd tegevate riikide poolt lisatav ebapiisav dokumentatsioon võivad 

takistada pikas perspektiivis ühisoperatsioonide tulemuslikkuse järelhindamist; peab 

kahetsusväärseks, et ühisoperatsioonide tegelikku mõju on seetõttu keeruline hinnata; 

palub ametil määrata oma tegevusele edaspidi asjakohased strateegilised eesmärgid ning 

kehtestada mõjus tulemustele suunatud järelevalve- ja aruandlussüsteem koos 

asjakohaste ja mõõdetavate peamiste tulemusnäitajatega; tuletab meelde, et sätteid, 

milles käsitletakse Frontexi aruandluskohustuse raames üldsusele teabe esitamist ja 

üldsuse teavitamist, muudeti märkimisväärselt määrusega (EL) 2016/1624 ja nende 

kohaselt on nõutav, et Frontex tegutseks läbipaistvamalt; peab kahetsusväärseks, et 

Frontex ei ole uusi sätteid ikka veel täielikult järgima hakanud, ja palub Frontexil seda 

viivitamata teha; 

6. märgib murega, et ameti haldusnõukogus valitseb suur sooline tasakaalustamatus (93 % 

/ 7 %); nõuab edaspidi selle näitaja parandamist; kutsub liikmesriike üles tagama, et kui 

nad määravad ameti juhatusse oma liikme, siis oleks see sooliselt tasakaalus; palub 

ametil juba enne seda liikmesriikidele meelde tuletada, et sooline tasakaal on tähtis; 

7. märgib, et põhiõiguste ametnik sai 2016. aastal juurde viis uut ametikohta, millest kolm 

on täitmata; peab siiski väga kahetsusväärseks, et kuigi parlament on seda korduvalt 

nõudnud ja Frontexi töötajate koguarv on palju suurem kui enne, ei ole põhiõiguste 

ametnikul endiselt piisavalt inimressursse ning seetõttu on tal selgelt raskusi talle 

määrusega (EL) 2016/1634 antud ülesannete nõuetekohase täitmisega; nõuab seepärast 

tungivalt, et amet eraldaks põhiõiguste ametnikule piisavalt vahendeid ja töötajaid, 

eelkõige selleks, et luua kaebuste esitamise mehhanism ning arendada edasi ja 

rakendada ameti strateegiat põhiõiguste kaitse järelevalveks ja tagamiseks. 
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