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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 Põhiõiguste Ameti (edaspidi „amet“) rolli liidus elavate 
inimeste põhiõiguste kaitse tagamisel; rõhutab eriti ameti uuringute ja arvamuste 
väärtust liidu õigusaktide väljatöötamisel;

2. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas ameti 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; võtab teadmiseks, et ameti eelarve on stabiilselt 23 miljonit 
eurot ja töötajate arv suurenes mõnevõrra 108-lt töötajalt 110-le 2018. aastal;

3. võtab teadmiseks ameti sisemise ümberkorraldamise 2018. aastal eesmärgiga 
suurendada tugitegevust osakondade vahel ja tugevdada ameti töö tulemusi; 

4. väljendab kahetsust, et tegevuskulude kulukohustuste ülekandmise määr oli taas väga 
kõrge – 70 % ehk 4,9 miljonit eurot, mis on sama protsendimäär mis 2017. aastal; 
võtab teadmiseks, et need viivitused kajastavad ameti tegevuse laadi, eelkõige mitme 
kuu pikkuste, sageli aasta lõpust kaugemale ulatuvate uuringute rahastamist; väljendab 
heameelt asjaolu üle, et amet on kehtestanud kavandamiskorra viivituste jälgimiseks 
lepingute sõlmimise, tarnete ja maksete tegemise vahel, kuid nõustub kontrollikojaga, 
et amet peaks veelgi parandama oma finantsplaneerimist, sealhulgas võib-olla ka 
liigendatud assigneeringute kasutuselevõtmise abil;

5. märgib, et kontrollikoda on selgitanud välja, et ametitel on tekkinud tava palgata IT-
konsultandi ülesannete täitmiseks koosseisuväliseid töötajaid; nõuab, et 
koosseisuvälistest töötajatest sõltuvust selles olulises valdkonnas tuleb arutada; võtab 
teadmiseks, et amet on püüdnud eri ülesannete täitmiseks kvalifitseeritud töötajate 
töölevõtmisel hoida geograafilist tasakaalu, kuigi teatavatele ametikohtadele on õigeid 
töötajaid raske leida; 

6. väljendab heameelt edusammude üle, mida amet on teinud kontrollikoja soovituste 
täitmisel; kutsub ametit üles täitmata soovituste järgimiseks rohkem pingutama, s.t 
võtma kasutusele e-hanked ja pakkumuste elektroonilise esitamise, vähendama 
eraldiste järgmisse eelarveaastasse ülekandmist ning uuringute hankeid; 

7. kinnitab seoses uuringute hangetega, et eelarvepiirangud ei tohiks viia hankemenetluste 
ebaõnnestumiseni; on seisukohal, et ameti võetud kohustus kaaluda enne 
pakkumismenetluste alustamist turu-uuringu läbiviimist, vaadata vajaduse korral läbi 
tehnilised nõuded ja hinnata võimaluse korral uuesti tehtavate uuringute prioriteetsust 
on samm õiges suunas pakkumismenetluste edaspidise edukuse suurendamiseks.


