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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta
(2019/2068(DEC))

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust, mis käsitleb heakskiidu 
andmist ameti tegevusele 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9-0035/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust 
(EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)4, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007 (millega 
asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet)5, eriti selle artiklit 21,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) 
nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle 
artiklit 108,

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 

1 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
2 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
5 ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70,[1] eriti 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0070/2020),

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktori tegevusele ameti 2018. 
aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

[1] ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2019/2068(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust, mis käsitleb heakskiidu 
andmist ameti tegevusele 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9-0035/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust 
(EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)4, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007 (millega 
asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet)5, eriti selle artiklit 21,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) 
nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle 
artiklit 108,

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 

1 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
2 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
5 ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70,[1] eriti 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0070/2020),

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 
direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine 
Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

[1] ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2019/2068(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0070/2020),

A. arvestades, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude 
kalkulatsiooni1 kohaselt oli ameti 2018. aasta lõplik eelarve 22 960 429 eurot, st 
2017. aasta eelarvega võrreldes veidi (0,47%) suurem; arvestades, et ameti eelarve 
koosneb peaaegu eranditult liidu eelarvest eraldatud vahenditest2; 

B. arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) märkis oma aruandes 
ameti eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja 
aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne 
on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1. väljendab heameelt asjaolu üle, et 2018. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste 
tulemusel oli eelarve täitmise määr 100 % ehk sama, mis 2017. aastal; märgib murega, 
et maksete assigneeringute täitmise määr oli madal, 76,20 %, kuigi tunnistab, et 
võrreldes 2017. aastaga on see veidi (4,09 %) kõrgem;

2. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt oli tegevuskulude kulukohustustega seotud 
assigneeringute ülekandmine suur, tulenedes peamiselt ameti tegevuse iseloomust, mis 
hõlmab mitu kuud ja sageli ühest aastast teise vältavate uuringute rahastamist; võtab 
teadmiseks, et amet on võtnud kasutusele kavandamismeetmed, et teha järelevalvet 
vältimatute viivituste üle lepingute sõlmimise, teenuste osutamise ja maksete tegemise 
vahel; märgib, et ameti vastuse kohaselt oli erinevus esialgse kavandatud summa ja 
järgmisse eelarveaastasse üle kantud lõpliku summa vahel ligikaudu 10 % ehk lubatud 
kõikumise piires ning et eelarve kasutamise jälgimise vana rakendus on asendatud 
uuega; kutsub ametit üles parandama eelarve planeerimist;

Tulemuslikkus

3. võtab teadmiseks, et amet kasutab oma tulemuslikkuse mõõtmise raamistiku osana 31 
võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat, et hinnata oma tegevuse tulemusi ja mõju, 

1 ELT C 120/40, 29.3.2019, lk 200.
2 ELT C 120/40, 29.3.2019, lk 198.
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ning lisaks viit võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat eelarve haldamise 
parandamiseks; 

4. väljendab heameelt, et ühiste poliitiliste eesmärkide saavutamiseks teeb amet koostööd 
teiste ametitega, eelkõige Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi, Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Ameti, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi, Vabadusel, 
Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise 
Euroopa Liidu Ameti, Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti ja Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiametiga; väljendab heameelt asjaolu üle, et lisaks toetab amet 
korrapäraselt teisi liidu ameteid, et kajastada nende töös Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartast (edaspidi „harta“) tulenevaid kohustusi; peab vajalikuks, et amet arendaks edasi 
tugevaid sidemeid teiste asjaomaste liidu institutsioonidega; innustab ametit uurima, 
kuidas saaks kattuvate ülesannete täitmisel jagada ressursse ja personali teiste 
ametitega, kellel on sarnane tegevus;

5. märgib, et 2018. aastal loodi uus tegevusüksus, et tugevdada osakondadevahelist 
koostööd projektide valdkonnas ja suurendada reaalajas reageerimise suutlikkust; 

6. ergutab agentuuri jätkama oma teenuste digiteerimist;

7. märgib, et parlament palus ametil esitada 2018. aasta septembriks eksperdiarvamuse 
harta rakendamise kohta liidu institutsioonilises raamistikus; märgib, et määrusega (EL) 
2018/12403 anti ametile ametlik roll ja mehhanism, et jälgida kriteeriumide kasutamist 
nende isikute taotluste läbivaatamisel, kes soovivad liitu siseneda, kuid kellelt ei nõuta 
viisat; 

8. kutsub komisjoni üles tegema teostatavusuuringu, et hinnata vähemalt võimalust luua 
ühine sünergia Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga (EIGE), kui mitte neid 
ameteid koguni ühendada; kutsub komisjoni üles hindama kahte eri stsenaariumi: viia 
amet üle EIGE peakorterisse Vilniuses ja viia EIGE peakorter üle ameti peakorterisse 
Viinis; märgib, et niisugune tegu tähendaks korporatiiv- ja tugiteenuste jagamist ning 
ühiste ruumide haldamist, samuti ühist IKT-, telekommunikatsiooni- ja internetipõhist 
taristut, millega hoitaks kokku märkimisväärseid rahasummasid, mida muidu kasutataks 
mõlema ameti edasiseks rahastamiseks;

9. väljendab heameelt seoses sellega, et amet on püüdnud erinevate ülesannete täitmiseks 
kvalifitseeritud töötajate töölevõtmisel hoida geograafilist tasakaalu, kuigi teatavatele 
ametikohtadele on õigeid töötajaid raske leida;

10. 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.

11. ergutab ametit tihendama koostööd Euroopa Nõukogu, ÜRO ja teiste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, et teha kindlaks kõik koostoimevõimalused ja neid ära kasutada;

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. septembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1240, millega luuakse 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 1077/2011, (EL) 
nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/1624 ja (EL) 2017/2226.
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12. tunnistab ameti uuringute (mis hõlmavad kõikide liikmesriikide õigust ja tavasid) 
keerukust; rõhutab nende uuringute ja arvamuste väärtust liidu õigusaktide 
väljatöötamisel ning ametile tema ülesannete paremaks täitmiseks piisavate rahaliste 
vahendite eraldamise tähtsust; väljendab heameelt ameti pideva tegevuse üle igasuguse 
diskrimineerimise uurimisel ja selle kohta aru andmisel liidus, mis aitab kaasa liidu ja 
liikmesriikide kaasamisstrateegiate ja nendega seotud poliitika parandamisele; 
väljendab eelkõige heameelt selle üle, et amet on pühendunud haavatavate rühmade 
kaitsmisele ja korraldab selleks eriuuringuid, nt koostab aruandeid, milles käsitletakse 
puuetega inimeste õigust iseseisvale toimetulekule, roma noorte sotsiaalset kaasamist 
ning Aafrika päritolu inimeste vastu suunatud rassilist diskrimineerimist ja rassistlikke 
kuritegusid; peab kahetsusväärseks, et ameti praegused volitused piiravad tema 
võimalusi võtta teatavates teemavaldkondades meetmeid ja korraldada uuringuid; 
rõhutab asjaolu, et ameti pädevus peaks laienema kõigile Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga kaitstud õigustele, sealhulgas kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase 
koostöö küsimustele, ning on veendunud, et amet peaks saama esitada arvamusi 
seadusandlike ettepanekute kohta omal algatusel.

Personalipoliitika

13. märgib, et 31. detsembril 2018. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 98,61 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 72 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 71 
(2017. aastal oli kinnitatud ametikohti 72); märgib, et 2018. aastal töötas ametis ka 31 
lepingulist töötajat ja 8 lähetatud riiklikku eksperti;

14. märgib heakskiiduga võrdset soolist tasakaalu kõrgema juhtkonna liikmete seas (kolm 
meest ja kolm naist) ning rahuldavat soolist tasakaalu juhatuses (28 meest ja 25 naist);

Hanked

15. märgib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni märkusi 
arvesse võttes, et e-riigihangete vahendid on olnud kohustuslikud alles alates 2019. 
aastast ning et amet on kasutusele võtnud kõik e-riigihangete vahendid, välja arvatud 
elektrooniline esitamine, mida rakendatakse eeldatavasti 2019. aasta neljandas kvartalis; 
palub ametil esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavatele 
institutsioonidele 2020. aasta juuniks aruande selles valdkonnas tehtud edusammude 
kohta;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

16. väljendab heameelt seoses ameti praeguste meetmete ja jätkuvate pingutustega 
läbipaistvuse tagamise, huvide konfliktide ennetamise ja haldamise ning rikkumisest 
teatajate kaitse valdkonnas; märgib, et 2018. aastal hinnati ja maandati mitut võimaliku 
ja tajutud huvide konflikti juhtumit ning ühestki juhtumist ei teatatud; märgib 
tunnustavalt, et haldusnõukogu ja juhtkonna liikmete elulookirjeldused ja huvide 
deklaratsioonid on avaldatud ameti veebisaidil;

17. märgib tunnustavalt, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava 
institutsiooni märkuste ja tähelepanekute põhjal ning pärast 2018. aasta ümberkorraldusi 
annab peaarvepidaja nüüd aru otse direktorile;

18. märgib seoses eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni 
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märkustega 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, mis puudutasid 
viimastel aastatel ameti vastu algatatud kohtumenetlusi seoses väidetavate 
ebakorrektsete töölevõtmisotsustega, et Üldkohus lükkas mõlemad juhtumid tagasi; 
võtab teadmiseks, et amet ei ole enam lepingulises suhtes Avaliku Teenistuse Kohtu 
endise varukohtunikuga, ning märgib, et amet võttis võimalike huvide konfliktide 
leevendamiseks mitmeid meetmeid;

19. võtab teadmiseks, et käimas on mitu õiguslikku menetlust seoses personalieeskirjade ja 
õiguse heale haldusele rikkumisega4; rõhutab, et amet peaks tagama nõuete täitmise, 
ning toonitab, et amet peaks olema eeskujuks põhiõiguste nõustamisel ja austamisel; 
taunib asjaolu, et sellistel rikkumistel võib olla kahjulik mõju avalikule arvamusele ja 
liidu mainele; peab kahetsusväärseks, et sellised õiguslikud menetlused on ameti jaoks 
kulukad ja raiskavad maksumaksja raha;

Sisekontroll

20. märgib rahuloluga, et pärast 2014. aasta detsembris vastu võetud pettustevastase 
strateegia edukat rakendamist ja tegevuskava lõpuleviimist 2015. ja 2016. aasta jooksul 
viis amet lõpule pettustevastase strateegia läbivaatamise, mis võeti vastu haldusnõukogu 
koosolekul 2018. aasta detsembris ja mida täiendati konkreetse tegevuskavaga;

21. märgib, et siseauditi talitus avaldas 2018. aastal eetikat ja juhtimist käsitleva 
auditiaruande, milles hinnati ameti juhtimis- ja kontrolliraamistiku ülesehitust ja tõhusat 
rakendamist eetika valdkonnas ning jõuti järeldusele, et juhtimis- ja kontrolliraamistik 
oli üldiselt piisavalt hästi kavandatud;

Muud märkused

22. märgib, et amet võtab järelmeetmeid seoses komisjoni institutsioonidevahelise 
keskkonnajuhtimisrühma (Groupe Interinstitutionnel de Management Environnemental, 
GIME) tegevusega ning väljendas 2019. aasta uuringus oma huvi ühineda GIME 
liikmete kooskõlastatud lähenemisviisiga seoses meetmetega, mis aitavad kaasa CO2-
heite vähenemisele; 

23. kutsub ametit üles pöörama tähelepanu oma teadusuuringute tulemuste üldsusele 
levitamisele ning suhtlema avalikkusega sotsiaalmeedia ja muude meediaväljaannete 
kaudu;

o

o     o

24. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... märtsi 2020. aasta resolutsioonile5 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

4 Kohtuasi T-632/19 DD vs. FRA; kohtuasi T-703/19 DD vs. FRA; kohtuasi T-31/19 AF vs. FRA; kohtuasi C-
601/19 P BP vs. FRA; kohtuasi C-699/19 P - BP vs. FRA; kohtuasi C-682/19 P - BP vs. FRA
5 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0000.
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KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekomisjonile

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2019/2068(DEC))

Arvamuse koostaja: Roberta Metsola

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; tuletab meelde, kui oluline on, et amet edendaks 
mõttevahetust julgeoleku ja põhiõiguste sobiva tasakaalu üle; toonitab eriti ameti 
uuringute ja arvamuste väärtust liidu õigusaktide väljatöötamisel;

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; taunib asjaolu, et ameti 23 miljoni euro suurune eelarve ei 
suurenenud 2018. aastal, ning märgib, et töötajate arv kasvas mõnevõrra 108-lt töötajalt 
110-le 2018. aastal;

3. väljendab heameelt ameti sisemise ümberkorraldamise üle 2018. aastal eesmärgiga 
suurendada tugitegevust osakondade vahel ja tugevdada ameti töö tulemusi;

4. väljendab kahetsust, et tegevuskuludeks eraldatud kulukohustuste ülekandmise määr oli 
taas 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 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 selles olulises 
valdkonnas vähendataks sõltuvust koosseisuvälistest töötajatest; väljendab heameelt 
seoses sellega, et amet on püüdnud kvalifitseeritud töötajate töölevõtmisel eri 
ülesannete täitmiseks hoida geograafilist tasakaalu, kuigi teatavatele ametikohtadele on 
õigeid töötajaid raske leida;
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6. väljendab heameelt edusammude üle, mida amet on teinud juhtorganite naisliikmete 
arvu suurendamisel ja Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2012. aasta resolutsioonis (soolise 
võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus aastal 2011) seatud eesmärgi saavutamisel, 
milleks on juhtorganite naisliikmete 40 %-line osakaal aastaks 2020;

7. väljendab heameelt edusammude üle, mida amet on teinud kontrollikoja soovituste 
täitmisel; kutsub ametit üles täitmata soovituste järgimiseks rohkem pingutama, 
eelkõige võtma kasutusele e-hanked ja võimaldama pakkumuste elektroonilist 
esitamist, vähendama eraldiste järgmisse eelarveaastasse ülekandmist ning uuringute 
hankeid; 

8. 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.

9. ergutab ametit tihendama koostööd Euroopa Nõukogu, ÜRO ja teiste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, et teha kindlaks kõik koostoimevõimalused ja neid ära kasutada;

10. tunnistab ameti uuringute (mis hõlmavad kõikide liikmesriikide õigust ja tavasid) 
keerukust; rõhutab nende uuringute ja arvamuste väärtust liidu õigusaktide 
väljatöötamisel ning ametile tema ülesannete paremaks täitmiseks piisavate rahaliste 
vahendite eraldamise tähtsust; väljendab heameelt ameti pideva tegevuse üle igasuguse 
diskrimineerimise uurimisel ja selle kohta aru andmisel liidus, mis aitab kaasa liidu ja 
liikmesriikide kaasamisstrateegiate ja nendega seotud poliitika parandamisele; 
väljendab eelkõige heameelt selle üle, et amet on pühendunud haavatavate rühmade 
kaitsmisele ja korraldab selleks eriuuringuid, nt koostab aruandeid, milles käsitletakse 
puuetega inimeste õigust iseseisvale toimetulekule, roma noorte sotsiaalset kaasamist 
ning Aafrika päritolu inimeste vastu suunatud rassilist diskrimineerimist ja rassistlikke 
kuritegusid; peab kahetsusväärseks, et ameti praegused volitused piiravad tema 
võimalusi võtta teatavates teemavaldkondades meetmeid ja korraldada uuringuid; 
rõhutab asjaolu, et ameti pädevus peaks laienema kõigile Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga kaitstud õigustele, sealhulgas kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase 
koostöö küsimustele, ning on veendunud, et amet peaks saama esitada arvamusi 
seadusandlike ettepanekute kohta omal algatusel.
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