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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 

eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt kontrollikoja järelduste üle, et Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel 

Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 

(edaspidi „amet“) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt ameti 

finantsolukorda 31. detsembri 2016. aasta seisuga; 

2. väljendab muret, et väljakuulutatud hankemenetlus VIS-süsteemi edasiseks 

arendamiseks ja hooldamiseks (194 miljonit eurot kuueaastase lepingu eest), ilma et 

oleks täpselt kindlaks määratud vajalikke teenuseid, eeldas pakkujatelt süsteemi 

õigusliku aluse kohaselt juurdepääsu omamist BMSi tehnoloogiale, mille on välja 

töötanud üksainus ettevõte, kellel ei ole kohustust võimaldada kõigile pakkujatele 

kaubanduslikku juurdepääsu; kutsub ametit üles võimaluse korral vältima enda sidumist 

ühe kindla ettevõtjaga, märkides samal ajal, et hangitavad teenused tuleb kohandada 

vastavalt tegelikult kasutatavatele komponentidele; nõuab tungivalt, et amet sõlmiks 

võimaluse korral lepinguid mitme tarnijaga ning määraks täpselt kindlaks vajalikud 

teenused;  

3. märgib 2016. aastal II jaotisest (halduskulud) järgmisse aastasse üle kantud 

kulukohustustega seotud assigneeringute kõrget määra (5 miljonit eurot), mis vastab 63 

%-le kulukohustustega seotud assigneeringutest; võtab teadmiseks, et see on peamiselt 

seotud hoonete hooldamise ja 2017. aastal pakutavate konsultatsiooniteenustega; 

märgib, et ülekandmiste suur osakaal on vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega; 

soovitab ametil võimaluse korral järgida eelarve aastasuse põhimõtet; kutsub ametit üles 

parandama oma halduskulude juhtimist;  

4. väljendab heameelt tõsiasja üle, et amet tagas talle usaldatud süsteemide stabiilse ja 

järjepideva toimimise ning pakkus komisjonile laialdast abi terve rea oluliste õiguslike 

ettepanekute (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, uuesti sõnastatud EURODAC ja uuesti 

sõnastatud SIS II) väljatöötamisel; 

5. märgib, et amet muutis ehituslepingut oma hoone ehitamiseks Strasbourgis (21,2 

miljonit eurot), et oleks võimalik kasutada ettemakseid, eesmärgiga suurendada eelarve 

kasutamist; märgib, et selline muudatus oli seotud liigendamata assigneeringute suhtes 

finantsmäärusega kehtestatud finantstsükliga; märgib, et 2016. aasta novembriks oli 

amet lepingusumma täies mahus välja maksnud, kuigi ehitustöödest oli tehtud vähem 

kui pool; märgib, et ettemaksetega seotud risk oli osaliselt tasakaalustatud lepingus 

sätestatud finants- ja täitmistagatistega; nõuab, et amet hindaks tulevaste projektide 

puhul paremini vajadust selliste finantsriskide võtmiseks, sest finantstagatised ei hõlma 

kõiki finantsriske; 

6. peab kahetsusväärseks, et 2016. aastal sai amet (ja kiitis heaks) 2,8 miljoni euro ulatuses 

tarneid, mille kohta puudusid eelarve ja kehtivad lepingud; palub ametil täielikult 

järgida avalike hangete menetlusi; 

7. peab kahetsusväärseks, et ameti siseauditi üksuse IT-projektide juhtimist käsitleva 
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aruande kohaselt vajab ameti projektijuhtimisprotsess nõuetekohase isevastutuse, 

personaliga varustamise, vahendite, toetuse ja järelevalve osas tungivalt muutmist ja 

parandamist; 

8. peab kahetsusväärseks, et asutusesisene rikkumisest teatamise kord on endiselt 

rakendamata; palub, et Euroopa Komisjon võtaks kiiresti vastu rikkumisest teatamise 

suunised, mille seejärel peavad viivitamata ja tulemuslikult vastu võtma ja rakendama 

liidu ametid, sh kõnealune amet; mõistab, et ajutise meetmena on amet lisanud 

rikkumisest teatamise üldpõhimõtted ennetavalt oma käitumisjuhendisse, mis on 

hõlpsasti kättesaadav ameti veebisaidilt;  

9. nõuab tungivalt, et kaasseadusandjad võtaksid vastu ja amet viiks seejärel tulemuslikult 

ellu huvide konfliktide ennetamise ja haldamise sidusa poliitika õiguslikud nõuded ja 

suunised ning töötaks välja selge ja läbipaistva poliitika nendes küsimustes; rõhutab, et 

kaasseadusandjatel on õigus kehtestada ametile õiguslik nõue huvide konfliktide 

ennetamiseks ja haldamiseks; märgib, et amet on avaldanud haldusnõukogu ja 

nõuanderühma liikmete huvide konflikti puudumise deklaratsioonid; peab siiski 

kahetsusväärseks huvide deklaratsioonide puudumist; väljendab heameelt selle üle, et 

kuigi selleks puudub mis tahes õiguslik nõue, on amet avaldanud haldusnõukogu 

liikmete individuaalsete kohustuste deklaratsioonid; 

10. märgib, et ameti pettustevastase võitluse strateegia rakendamise esimese iga-aastase 

järelevalvearuande (aprill 2016) kohaselt oli rakendamise määr vaid ligi 60 %, samas 

kui järgmise järelevalvearuande (november 2017) kohaselt oli kvantitatiivse 

rakendamise määr vähemalt 80 %; märgib, et selles osas on tehtud edusamme; kutsub 

ametit üles järjepidevalt parandama oma pettustevastase võitluse strateegia rakendamist; 

11. peab kahetsusväärseks, et ameti haldusnõukogu koosseisu soolise tasakaalu suhtes ei ole 

võetud mingeid konkreetseid meetmeid; kutsub liikmesriike üles tagama ameti 

haldusnõukogusse oma liikme ja asendusliikme nimetamisel soolist tasakaalu; palub 

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

12. väljendab heameelt selle üle, et komisjoni siseauditi talituse auditiaruandes ei tuvastatud 

suuri probleeme seoses SIS II, VIS ja Eurodaci IT-süsteemide käitamise, hoolduse, 

turvalisuse ja talitluspidevusega; väljendab samuti heameelt, et komisjoni tellimusel läbi 

viidud välishindamise põhjal järeldati, et amet töötab ja täidab oma ülesandeid 

tulemuslikult; märgib, et olukorda oleks võimalik veelgi parandada ja tunnustab ameti 

lubadust võtta selle olulise auditi suhtes järelmeetmeid; 

13. väljendab heameelt ameti haldusnõukogu rakendatud töötajate hoidmise poliitika üle, 

millega nähakse ette võimalus sõlmida ajutiste teenistujatega nende esimese 

lepinguperioodi lõpul tähtajatu tööleping, mis võimaldab ametil säilitada olulised 

asutusesisesed teadmised ja asjatundlikkuse; 

14. peab kahetsusväärseks Euroopa Komisjoni siseauditi talituse järeldusi, et ameti 

inimressursside haldamise protsessis esineb endiselt puudusi, eelkõige elemente, mis ei 

ole täielikult kooskõlas rakenduseeskirjade menetluslike aspektide ja ameti enda 

sisesuunistega; kutsub ametit üles tegelema auditi kahe väga olulise ja kahe olulise 

leiuga, mis on seotud tulemuslikkuse hindamise ja edutamismenetluste, menetluste 

järgimise, personalitoimikute täpse pidamise ning personalihalduse ja -planeerimisega. 
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