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ETTEPANEKUD

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

1. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda on leidnud piisavalt kinnitust selle kohta, et 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti raamatupidamise aastaaruanne 2010. aasta kohta on 
kõigis olulistes aspektides usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on tervikuna 
seaduslikud ja korrektsed;

2. võtab murelikult teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, mille kohaselt seoti 48% aasta 
tegevuskulude eelarvest kulukohustustega alles 2010. aasta viimasel kuul, mistõttu tuli 
järgmisse aastasse üle kanda suures summas assigneeringuid; toetab püüdlusi, mida amet 
sellise olukorra vältimiseks tulevikus teeb ja mis seisnevad selles, et amet kavandab 
tegevust kaks aasta ette ning seab eelarve täitmise eesmärke kogu aastaks; palub ametil 
tagada, et ameti eelarve kavandamine võimaldaks parlamendi ühekordsete taotluste 
täitmist; märgib, et peaaegu kõik 2011. aastasse üle kantud summad kasutati ära, mis 
tähendab, et 2010. aasta lõplik täitmismäär oli 98,55%; 

3. kutsub ametit üles võtma vajalikke meetmeid, et teha kindlaks ja lahendada peamised 
takistused, mis on seotud eelarvekulude, projektide rahastamise, töölevõtmise ja õiguslike 
ning halduslike piirangutega, et tagada eelarve tulemuslik haldamine;

4. märgib murelikult, et töölevõtmismenetluste lõpetamine viibis ja et seetõttu suudeti 2010. 
aastal täita 72 ametikohast ainult 59; palub ametil võtta kõik vajalikud meetmed sellise 
olukorra kordumise vältimiseks; võtab murega teadmiseks väidetava töötajate ahistamise 
ja algatatud kohtuasja; nõuab, et amet tegeleks nende väidetega asjakohaselt; kutsub 
ametit üles selgitama teavitajate kohtlemist ja esitama parlamendile kirjaliku aruande 
teavitajate kaitsmist käsitlevate eeskirjade kohaldamise kohta;

5. märgib murelikult, et kontrollikoda märkis juba 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse käigus, et amet peaks eelarve ja töölevõtmismenetluse kavandamist 
parandama ja seda eelkõige täitmata ametikohtade kõrget määra (21%) ja ülekantud 
assigneeringute suurt summat arvestades; kordab, et amet peab võtma kõik vajalikud 
meetmed olukorra parandamiseks;

6. märgib, et ameti eelarve täitmisele heakskiidu andmine peaks ka edaspidi tuginema 
sellele, millised on olnud ameti töötulemused aasta jooksul.
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