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ET

ETTEPANEKUD

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

1. tuletab meelde Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (edaspidi „CEPOL“ või 
„amet“) rolli riiklike õiguskaitseekspertide teavitamisel õiguskaitse valdkonna 
viimastest arengusuundadest ja parimate tavade jagamise hõlbustamisel;

2. väljendab heameelt, et kontrollikoda tunnistas CEPOLi 2018. aasta raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikeks ja 
korrektseteks ning leidis, et ameti finantsseisundist 31. detsembri 2018. aasta seisuga on 
antud tõepärane pilt; tuletab meelde, et ameti eelarve kasvas 2017. aastaga võrreldes 
üheksalt miljonilt eurolt kümnele miljonile eurole (+11 %), samas kui töötajate arv 
kahanes 53-lt 51-le töötajale (-4 %);

3. märgib, et CEPOL algatas 2017. aasta detsembris hankemenetluse reisiteenuste 
raamlepingu sõlmimiseks neljaks aastaks hinnangulise turumahuga 8,5 miljonit eurot; 
täheldab, et kuigi leping sõlmiti odavaima pakkujaga, kelle pakkumus moodustas 56 % 
tema kahe konkurendi pakkumuste keskmisest, ulatusid 2018. aastal tehtud maksed 
(2,06 miljonit eurot) peaaegu hinnangulise turumahuni (2,13 miljonit eurot); jagab 
kontrollikoja seisukohta, et juhtudel, kui pakkuja pakkumused näivad ebatavaliselt 
odavad, peaks amet analüüsima põhjusi, et tagada turumahu õige hindamine ja lepingu 
sõlmimine pakkujaga, kes pakub parimat hinna ja kvaliteedi suhet; 

4. märgib murega, et CEPOL kannatab jätkuvalt suure kaadrivoolavuse ja teistest 
liikmesriikidest pärit piiratud arvu taotluste pärast; kordab oma muret, et see võib 
mõjutada ameti tegevust; märgib sellega seoses, et personalieeskirjades on sätted, mis 
annavad liidus valitsevate tööturutingimuste arvesse võtmiseks paindlikkuse, mida on 
institutsioonide spetsiifiliste vajaduste jaoks ametnike tööle võtmisel vaja; palub ametil 
võtta olukorra parandamiseks meetmeid;

5. väljendab rahulolu asjaoluga, et CEPOL on täitnud kontrollikoja seni täitmata kuuest 
soovitusest kaks, nimelt need, mis puudutavad raamatupidamissüsteemi uuesti 
kinnitamist ja Brexiti mõju põhjalikku analüüsi; märgib, et seoses kahe teise 
soovitusega, mis puudutavad suurt kaadrivoolavust ja vabade ametikohtade teadete 
avaldamist Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, on parandusmeetmete võtmine 
veel pooleli; palub ametil võtta vajalikud meetmed, et viia need parandusmeetmed 
lõpule õigel ajal ning võtta järelmeetmeid seni täitmata soovitusele, mis käsitleb e-
riigihankeid, nimelt võtma viivitamata kasutusele pakkumuste elektroonilise esitamise.


