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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (edaspidi „EASO“ või „amet“) 
aitab tõhustada liikmesriikide praktilist koostööd varjupaigaküsimustes Euroopas, 
abistab liikmesriike nende kohustuste täitmisel ja toimib varjupaigavaldkonna 
eksperdikeskusena;

2. tuletab meelde Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 2017. aastal avastatud 
rikkumisi ametis ja OLAFi soovitusi EASO haldusnõukogule distsiplinaarmeetmete 
võtmiseks, EASO haldusnõukogu 6. juuni 2018. aasta otsust vabastada tegevdirektor 
viivitamata ametist, ajutise tegevdirektori ametisse nimetamist 6. juunil 2018 ja uue 
tegevdirektori ametisse nimetamist 16. juunil 2019; 

3. väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas EASO 2018. aasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikeks ja korrektseteks ning märkis, et ameti finantsseisundist 31. detsembri 
2018. aasta seisuga on antud tõepärane pilt; juhib siiski tähelepanu sellele, et 
kontrollikoda väljastas maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta märkustega 
auditiarvamuse; võtab teadmiseks kontrollikoja selgituse, et märkustega arvamus 
esitati ameti 2017. aasta mitterahuldava olukorra aeglase paranemise kohta juhtimise 
ja sisekontrolli korra valdkonnas, mida näitas ka üks suuremahuline eeskirjadevastane 
avalik hange, ning tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

4. märgib, et EASO eelarvet suurendati märkimisväärselt 79 miljonilt eurolt 98 miljonile 
eurole (+24 %), samal ajal kui töötajate arv suurenes vaid 200-lt 207-le (+3,5 %); 
tunneb muret kontrollikoja leiu pärast, et EASO eelarves puudub ettenägematute ja 
kiireloomuliste operatiivvajaduste rahastamiseks vajalik ettenägematute kulude reserv; 
kutsub ametit üles leidma sellele olukorrale lahendus ning konsulteerima 
eelarvepädevate institutsioonide ja komisjoniga, pidades eelkõige silmas EASO 
operatiivtegevuse olemust;

5. on mures kontrollikoja leiu pärast, et ameti töötajate olukord on 2017. aasta lõpust 
alates järsult halvenenud ja enamik vabadest ametikohtadest, eelkõige haldusosakonna 
juhtide kohad, ei olnud 2018. aasta lõpuks ikka veel täidetud;

6. peab kahetsusväärseks, et EASO kasutab suurel määral ajutisi töötajaid, et 
kompenseerida riiklike ekspertide vähesust, keda liikmesriigid on EASO määruse 
kohaselt kohustatud lähetama; ergutab ametit järgima kontrollikoja soovitust 
analüüsida koos eelarvepädevate institutsioonidega koosseisuväliste töötajate 
kulutõhusust võrreldes koosseisuliste töötajatega ning seda, kas kohaldatavat 
õigusraamistikku järgitakse täielikult, eelkõige töötingimuste puhul; on seisukohal, et 
EASO töötajate arvu tuleks suurendada, et amet saaks talle antud ülesandeid 
nõuetekohaselt täita; väljendab rahulolu seoses sellega, et vahepeal on välja töötatud 
ulatuslik töölevõtmise kava, millel on olnud vabade ametikohtade täitmisele positiivne 
mõju; 
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7. peab kahetsusväärseks kontrollikoja leidu, et ameti kinnipidamine töötajate arvu 5 % 
vähendamise eesmärgist on loonud olukorra, kus IT-teenuste osutamise tase on nii 
Kreekas kui ka Itaalias ebapiisav; märgib murega, et amet kasutab IT-teenuste ja 
muude nõustamisteenuste osutamiseks teenuslepinguid, mis on sõnastatud viisil, mis 
võib tähendada ajutiste töötajate kasutamist, selle asemel, et pakkuda selgelt 
määratletud teenuseid või tooteid; tunnistab, et ameti tegevuse olemus raskendab 
vastavate lepingute ajastuse ja kestuse prognoosimist, kuid kutsub EASOt üles 
tagama, et lepingud sõnastatakse selliselt, et ei tekiks segadust IT-teenuseid ja ajutisi 
töötajaid puudutavate hangete vahel;

8. võtab teadmiseks EASO vastused kontrollikoja tähelepanekutele ja jõupingutused 
reageerida neile uue tegevdirektori juhtimisel, muu hulgas seades prioriteediks 
vastuvõtulepingute sõlmimise Itaalia, Kreeka ja Küprosega, suurendades 
töölevõtmismenetluste läbipaistvust ja tugevdades 2019. aasta jooksul õiguslikku 
funktsiooni; 

9. tunnustab jõupingutusi, mida amet on teinud juhtimistegevuse reformimisel, järgides 
EASO juhtimisalast tegevuskava, mille haldusnõukogu kiitis heaks 2018. aastal; 
märgib, et ligikaudu pooled ameti juhtkonna algatatud parandusmeetmed ei ole veel 
lõpetatud; väljendab eelkõige heameelt sisekontrollistandardite parandamiseks võetud 
parandusmeetmete üle; kutsub EASOt üles veelgi täiustama ameti 
sisekontrolliprotsesse, pöörates erilist tähelepanu tundlike ametikohtade poliitika 
kehtestamisele, sealhulgas vähendama kontrollimehhanisme ja töötajate liikuvust, et 
tundlike ülesannetega seotud riske paremini juhtida.


