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ETTEPANEKUD

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

1. tunneb suurt muret, et kuigi kontrollikoda leidis, et kolledži raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed, tõi kontrollikoda välja 
ka erandid, eelkõige selle, et mõned hankemenetlused olid vastuolus eeskirjadega; neljal 
juhul ostis kolledž kaupu ja teenuseid lepingu või pakkumismenetluseta kokku 344 111 
euro väärtuses ja ühel juhul haldas menetlust töötaja, kellel puudus kvalifikatsioon 
hangete korraldamiseks, mistõttu jäi pädevus täpsustamata, finantspakkumist ei küsitud 
ega saadud ning finantshinnangut ei tehtud (kokku 11 000 euro suuruses summas); 
tunnistab, et kolledž märkis oma vastuses, et endise direktori suhtes on antud välja 
sissenõudekorraldus;

2. taunib asjaolu, et kuna kolledži muudetud finantsmäärus jäi komisjonile esitamata ja 
seetõttu see ka ei jõustunud, olid mõne nõuniku ja eksperdiga sõlmitud töölepingud 
ebaseaduslikud;

3. märgib, et teatud juhtumite puhul ei korraldatud uurimist, näiteks siis, kui hankemenetlust 
ei täidetud nõuetekohaselt ja kui sõlmitud töölepingud olid ebaseaduslikud;

4. nõuab eelarve kavandamise parandamist, mis tuleks täielikult teostada ja lõpetada 2011. 
aasta lõpuks ning mida tuleb järgida, et uued menetlused võiksid jõustuda võimalikult 
kiiresti;

5. märgib, et 2009. aasta lõpuks kuhjunud läbivaatamata arveid on nüüd täielikult 
analüüsitud ja olukord on lahendatud, selles osas võlgnevust enam ei ole ja rahalist kahju 
ei saadud;

6. taunib asjaolu, et valesti sõlmitud töölevõtuleping on senini jõus; kutsub kolledžit üles 
lõpetama viivitamatult selline eeskirja rikkumine;

7. taunib juhtumeid, kus assigneeringuid kasutati erakulutuste rahastamiseks; märgib, et 
tehtud on välisaudit, milles nõutakse selliste kulude sissenõudmise lõpuleviimist 
võimalikult kiiresti;

8. märgib, et kuigi kolledžil on nüüd uus juhtkond, tehti minevikus vigu, mis on veel välja 
selgitamata; võtab teadmiseks kolledži uue juhtkonna tehtavad parandused ja komisjoni 
märkused, et kolledž on 2010. aastal tunduvalt parandanud oma tegevust eelarve täitmisel;

9. võtab teadmiseks kolledži vastuse, mille kohaselt kolledž võtab kindlasti vastavalt 
kehtivale korrale vajalikke meetmeid, kui siseuurimise tulemusel on võimalik tuvastada 
isiklik vastutus;

10. on seisukohal, et kui võtta arvesse 2009. aastal esinenud arvukat ebajärjekindlust ja tehtud 
vigu ei tuleks 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiitu anda;

11.  märgib, et kolledži eelarve täitmisele heakskiidu andmine peaks rohkem tuginema 
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kolledži tegevusele kogu aasta jooksul.


