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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti, kelle kohta kasutatakse üldjuhul 
nimetust Frontex (edaspidi „amet“), olulist rolli Euroopa integreeritud piirihalduse 
edendamisel, koordineerimisel ja arendamisel; 

2. tunneb heameelt, et kontrollikoda tunnistas ameti 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; 

3. võtab teadmiseks eelarve mõningase suurenemise 289 miljoni euroni (2 %), millest 
171 miljonit eurot ehk 59 % eraldati operatiivtegevuse eesmärgil koostööd tegevate 
riikidega sõlmitud lepingute rahastamiseks; tuletab meelde, et haldusnõukogu vähendas 
2018. aasta esialgset eelarvet kahe paranduseelarve abil 31,5 miljoni euro võrra, et 
reageerida väiksematele vajadustele, mis on seotud värbamisprobleemidega ning 
kokkuhoiuga tagasisaatmisel ja operatiivsel reageerimisel; 

4. tunneb heameelt asjaolu üle, et ametil õnnestus suurendada 2018. aastal oluliselt oma 
töötajate arvu 526-lt 630-le (20 % võrra); peab siiski kahetsusväärseks, et töötajate arv 
oli märkimisväärselt (17 %) väiksem kui 2018. aasta ametikohtade loetelus heaks 
kiidetud näitaja, mis on 760; väljendab muret suure tööjõu voolavuse pärast ja ameti 
jätkuvate raskuste pärast sobivate kandidaatide leidmisel; tunnistab, et probleemi 
süvendab väike palga paranduskoefitsient, ning tunneb seetõttu heameelt kavatsuse üle 
kaaluda sotsiaalmeetmeid selle probleemi lahendamiseks; märgib sellega seoses, et 
Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad ja Euroopa Liidu muude teenistujate 
teenistustingimused võimaldavad liidus valitsevate tööturutingimuste arvesse võtmiseks 
töötajate töölevõtmisel vajalikku paindlikkust, selleks et arvestada institutsioonide 
erivajadustega; 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; kutsub 
ametit üles avaldama vabade ametikohtade teated Euroopa Personalivaliku Ameti 
veebisaidil, et suurendada nende nähtavust;

5. märgib, et 2019. aastasse üle kantud assigneeringute maht (83 miljonit eurot ehk 29 %) 
ja tühistatud ülekantud assigneeringute maht (11 miljonit eurot ehk 12 %) on jätkuvalt 
suur, mis on seotud ametikohtade loetelus olevate ametikohtade täitmisega seotud 
probleemidega, uute hoonete ehitamise alustamisega viivitamisega, IKT-projektide 
mitmeaastase iseloomuga ning koostööd tegevate riikide tegevuse ulatuse ja kulude 
ülehindamisega; ootab, et amet ja koostööd tegevad riigid parandaksid oma 
eelarveprognoose, et vähendada assigneeringute ülekandmist 2019. aastal; väljendab 
heameelt asjaolu üle, et amet on võtnud vastu uued rikkumisest teatamise eeskirjad, 
võtnud kasutusele uue lihtsustatud rahastamiskava ja kõiki kululiike hõlmava 
järelkontrollisüsteemi ning muutnud oma eelkontrollisüsteemi; peab siiski 
kahetsusväärseks, et amet ei ole ikka veel lahendanud kontrollikoja poolt alates 2014. 
aastast välja toodud probleemi, mis puudutab ebapiisavaid tõendeid koostööd tegevate 
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liikmesriikide poolt deklareeritud ja seadmetega seotud tegelike kulude kohta; võtab 
teadmiseks ameti võetud meetmed selle probleemi lahendamiseks, kuid nõuab tungivalt, 
et amet reageeriks asjakohaselt kontrollikoja märkustele, arvestades asjaolu, et 
seadmetega seotud kulud olid 2018. aastal 60 miljonit eurot ehk 35 % ameti 
tegevuskuludest;

6. kutsub ametit üles võtma parandusmeetmeid seoses kõigi kontrollikoja 
tähelepanekutega, mille suhtes ei ole järelmeetmeid võetud, ning võtma muu hulgas 
vastu tundlike ametikohtade poliitika ja rakendama seda kooskõlas oma 
sisekontrollistandarditega;

7. tuletab meelde jätkuvat märkimisväärset soolist tasakaalustamatust ameti 
haldusnõukogus; nõuab tungivalt, et see tasakaalustamatus kõrvaldataks võimalikult 
kiiresti; kutsub seetõttu ametit üles tuletama liikmesriikidele ennetavalt meelde soolise 
tasakaalu tähtsust ning kutsub liikmesriike üles võtma soolist tasakaalu arvesse oma 
liikmete haldusnõukogusse nimetamisel;

8. kordab ametile esitatud üleskutset teha oma tegevus läbipaistvamaks; tunneb heameelt, 
et ameti veebisaidil on loodud ala, kus üldsusel on võimalik dokumentidega tutvuda; 
nõuab tungivalt, et amet looks dokumentide registri, mis on määruse (EÜ) nr 
1049/20011 kohaselt kohustuslik; 

9. on seisukohal, et amet peaks andma ennetavalt teavet oma operatiivtegevuse kohta, et 
teda põhjendamatute süüdistuste eest kaitsta; palub ameti esindajatel tulla LIBE-
komisjoni, et täita konkreetset aruandekohustust Euroopa Parlamendi liikmete ees ning 
anda korrapäraselt üksikasjalikke ülevaateid, vajaduse korral mitteavalikus keskkonnas; 
kutsub ametit üles tegema kättesaadavaks aruande määruse (EL) nr 656/20142 praktilise 
kohaldamise kohta 2018. aastal, milleks tal on seaduslik kohustus, ning esitama 
tulevikus konkreetsemat teavet, et ameti tegevust merel oleks võimalik nõuetekohaselt 
hinnata.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse 
juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 
31.5.2001, lk 43).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 656/2014, millega 
kehtestatakse eeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö 
juhtimise Euroopa agentuuri koordineeritava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja 
vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel (ELT L 189, 27.6.2014, lk 93).


