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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA) (edaspidi „amet“) annab 
suure panuse Euroopa turvalisemaks muutmisse ning pakub kvaliteetseid teenuseid ja 
aitab viia liikmesriikide tehnoloogilist võimekust vastavusse nende vajadustega; tuletab 
meelde, et ameti uute volitustega, mis jõustusid 2018. aasta detsembris, suurendati 
ameti suutlikkust täiustada olemasolevaid ja arendada uusi infosüsteeme;

2. tunneb heameelt, et kontrollikoda tunnistas ameti 2018. aasta raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikuks ja 
korrektseks ning leidis, et ameti finantsseisundist 31. detsembri 2018. aasta seisuga on 
antud tõepärane pilt; rõhutab, et 2018. aastal suurenes ameti eelarve 79 miljonilt eurolt 
97 miljonile eurole (kasv 22 %) ja ameti töötajate arv kasvas 152-lt 162-le (6 %);

3. võtab teadmiseks ameti väga väikese eelarve täitmise 2018. aastal, mil peaaegu 25 % 
(49 miljonit eurot) kulukohustuste assigneeringutest kanti üle ja 76 % (74 miljonit 
eurot) maksete assigneeringutest jäi kasutamata; tõdeb, et see oli tingitud ametist 
sõltumatutest põhjustest, täpsemalt teatavate õigusaktide hilisest vastuvõtmisest või 
jõustumisest; on siiski veendunud, et väiksemat kasutussuutlikkust oleks tulnud ette 
näha, ning kutsub seetõttu ametit ja komisjoni üles edaspidi eelarvet paremini 
kavandama; 

4 rõhutab, et praegune tava, mille kohaselt võib amet võtta õigusakti rakendamiseks 
vajalikke töötajaid tööle alles siis, kui õigusakt on jõustunud, paneb ameti põhitöötajate 
suutlikkuse tõsiselt proovile ja võib takistada ametit oma igapäevatöös häid tulemusi 
saavutamast; märgib, et kontrollikoja tähelepanekute kohaselt on paljudel asutustel 
tekkinud tava palgata IT-konsultantideks koosseisuväliseid töötajaid; nõuab, et liidu 
suuremahuliste IT-süsteemide eest vastutava ameti sõltuvusele väljastpoolt palgatud 
töötajatest tuleb leida lahendus; palub seetõttu komisjonil võimaldada osa õigusakti 
ettepanekus ette nähtud töötajate varasemat töölevõtmist, et amet saaks õigusakti 
rakendamiseks vajaliku eeltöö ära teha; 

5. võtab teadmiseks, et kontrollikoda leidis mitu puudust hanke-eeskirjade järgimises; 
peab kahetsusväärseks, et Schengeni infosüsteemi töökorras hoidmise parandamise 
raamlepingu puuduste tõttu tehti eeskirjadevastaseid makseid kogusummas 759 000 
eurot; peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda leidis puudusi ka lepinguga seotud teabe 
kvaliteedis, terviklikkuses ja järjepidevuses; võtab teadmiseks ameti vastuse, et 
eeskirjadevastane makse oli vajalik selleks, et täita oma õiguslikku kohustust hoida 
Schengeni infosüsteemi pidevalt töökorras, kuna järgmise raamlepingu sõlmimise 
menetlus algatati liiga hilja; väljendab heameelt uue organisatsioonistruktuuri üle, mille 
amet on kasutusele võtnud selleks, et suurendada operatiivtoimingute kavandamise ja 
nendega seotud hangete korraldamise suutlikkust, sealhulgas õiguslikku ja tehnilist 
tuge, kuid nõuab täiendavaid jõupingutusi, et tagada hanke-eeskirjade järgimine ja 
täpsem aruandlus; 
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6. on rahul kontrollikoja varasemate aastate soovituste osas tehtud edusammudega; peab 
siiski kahetsusväärseks, et amet ei avalda ikka veel vabade ametikohtade teateid 
Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil; kutsub seetõttu ametit üles tagama, 
et teave vabade ametikohtade kohta avaldataks EPSO veebisaidil; märgib, et uue hoone 
ehitamine Strasbourgis on lõpule viidud; rõhutab, et põhiülesandeid täitvate töötajate 
väike arv ei ohusta enam ameti tegevuse järjepidevust.


