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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide 
Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta
(2020/2181(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2021. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu 
andmise kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– 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)3, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta 
määrust (EL) 2018/1726 (mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala 
Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametit (eu-LISA) 
ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK 
ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011)4, eriti selle artiklit 47,

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

1 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
2 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
3 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
4 ELT L 295, 21.11.2018, lk 99.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 705, eriti 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud 
määruse (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6 
artikleid 32 ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

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

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) tegevdirektori 
tegevusele ameti 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu 
andmise kohta Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) tegevdirektori 
tegevusele ameti 2019. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) tegevdirektorile, 
nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa 
Liidu Teatajas (L-seerias).

5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide 
Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2181(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2021. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu 
andmise kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– 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)3, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta 
määrust (EL) 2018/1726 (mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala 
Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametit (eu-LISA) 
ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK 
ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011)4, eriti selle artiklit 47,

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

1 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
2 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
3 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
4 ELT L 295, 21.11.2018, lk 99.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.



PE657.195v01-00 6/11 PR\1212419ET.docx

ET

selle artiklit 105,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud 
määruse (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6 
artikleid 32 ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

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

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel 
Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti 
(eu-LISA) 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Vabadusel, Turvalisusel ja 
Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu 
Ameti (eu-LISA) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning 
korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala 
Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 
2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2181(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala 
Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 
2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

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

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

A. arvestades, et Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste 
IT‑süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) (edaspidi „amet“) 
kulude ja tulude aruande1 kohaselt oli ameti 2019. aasta lõplik eelarve 
288 403 000 eurot, mis on 2018. aasta eelarvest märkimisväärselt ehk 40,23 % suurem; 
arvestades, et kasv oli seotud 2018. aastast üle kantud summade ning töökoormuse ja 
töötajate arvu suurenemisega, arvestades, et ameti eelarve koosneb peaaegu eranditult 
liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B. arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) märkis oma aruandes 
ameti eelarveaasta 2019 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. peab kahetsusväärseks, et 2019. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise 
määr 44,51 %, mis on 2018. aastaga võrreldes langenud 30,67 %; märgib, et madala 
täitmismäära põhjustas umbes 159 miljoni euro suurune assigneeringute ülekandmine, 
mille kiitis heaks haldusnõukogu ning mille põhjuseks oli uute ülesannete eelarve 
planeerimise ja asjakohaste õigusaktide jõustumise või sellele järgnevate toimingute 
lõpuleviimise tegeliku kuupäeva kooskõlastamatus; märgib ühtlasi, et maksete 
assigneeringute täitmise määr oli 92,28 %, mis on 2018. aastaga võrreldes 1,80 % võrra 
madalam; 

2. võtab seoses järelmeetmetega, mida on võetud eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
eest vastutava institutsiooni eelneval aastal tehtud märkuse suhtes, mis käsitleb ameti 
Strasbourgis asuva uue hoone ehitamise lepingut, teadmiseks, et amet esitas omalt poolt 
15. mail 2018 ja 15. veebruaril 2019 Strasbourgi esimese astme kohtule kostja vastused, 
kuid kohus ei ole veel oma otsust teinud, ja et 2019. aasta aprillis alustati uuesti 

1 ELT C 107, 31.3.2020, lk 172.
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läbirääkimisi kohtuvälise lahenduse leidmiseks; märgib, et ajavahemikus 
detsember 2019 kuni aprill 2020 toimus Strasbourgi halduskohtus mõlema kohtuasja 
puhul teine menetlusdokumentide vahetamine (rahaline nõue ja kohtulik 
ülevõtmisnõue) ning et 20. mail 2020 määras halduskohus võimaliku kohtuistungi 
kuupäeva ja kinnitas ühtlasi, et kohtueelne etapp on mõlema kohtuasja puhul lõppenud; 
palub, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni kohe, kui kohus on oma otsuse teinud;

3. võtab murega teadmiseks, et kontrollikoja aruande kohaselt täitis amet teatavate 
õigusaktide hilinenud vastuvõtmise ja jõustumise tõttu ainult osa oma eelarvest; märgib, 
et seetõttu tagastas amet komisjonile maksete assigneeringutena 66 miljonit eurot, 
sealhulgas 23 miljonit eurot, mida eelarve koostamise ajal ei olnud taotletud, ja kandis 
järgmisse perioodi üle 159 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid, seades seega 
kahtluse alla komisjoni koostatud finantsselgituses sisalduvad planeerimise aluseks 
olevad eeldused; märgib, et eelarvesse märkimisväärses summas vahendite lisamine 
veel vastu võtmata õigusaktide rakendamiseks kujutab endast tõsist ohtu 
assigneeringute tõhusale kasutamisele, eriti neile assigneeringutele, mida ei ole amet ise 
taotlenud; märgib, et eelarve täitmise probleemist teatas kontrollikoda ka 2018. aastal; 
märgib, et ameti vastuse kohaselt teavitatakse haldusnõukogu süstemaatiliselt ohtudest, 
mis on seotud ameti eelarvesse veel vastu võtmata õigusaktide jaoks vahendite 
lisamisega; palub ametil koos komisjoniga viia eelarve planeerimine asjaomaste 
õigusaktide ajakavaga paremini kooskõlla; 

Tulemused

4. märgib, et amet kasutab teatavaid vahendeid, näiteks võtmetähtsusega tulemuslikkuse 
põhinäitajaid, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust, ja muid vahendeid oma 
eelarve haldamise parandamiseks, näiteks turvatestide käigus tuvastatud kriitiliste 
puuduste arv, niisugust tuvastatud turvariskide protsent, mille suhtes on rakendatud 
kindlaid turvakontrolle, ja iga-aastases tööprogrammis kindlaks määratud ellu viidud 
või graafikus olevate tegevuste suhe;

5. märgib, et ameti eesmärk on tagada kulutõhusus ja mastaabisääst ressursside 
ühendamise kaudu teiste ametitega, osaledes institutsioonidevahelistes hangetes ja 
lepingupõhistes kokkulepetes teiste teenuseosutajatega, et vähendada halduskulusid ja 
vältida horisontaalsete teenuste dubleerimist; märgib, et amet teeb tihedat koostööd 
justiits- ja siseküsimuste valdkonna ametitega ning et töökord ja koostööplaanid on 
koostatud Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti, Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase 
Koostöö Ameti, Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti, Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoolituse Ameti, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti, Euroopa Liidu 
Küberturvalisuse Ameti ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga; 

6. märgib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni 2018. aastal 
tehtud tähelepanekute ja märkuste põhjal, et amet haldab kolme eraldiseisvat, 
integreerimata suuremahulist IT-süsteemi ning et neid süsteeme reguleerivatest 
eraldiseisvates õigusraamistikest tulenevad erinevad arendamise ajakavad ja piirangud 
on põhjustanud IT-süsteemide eraldiseisva ja integreerimata ehitamise; märgib, et amet 
käivitas valdkonnaülese tehnilise raamistiku konkursi, mille eesmärk on 
märkimisväärselt suurendada tõhusust ja mastaabisäästu ning kajastada täpsemalt 
operatiivosakonna uut organisatsioonilist struktuuri; palub, et amet annaks eelarve 
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täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud 
edusammudest aru;

7. märgib, et 2019. aastal käivitas amet oma ümberkujundamise programmi nimega eu-
LISA 2.0, et viia ameti organisatsioon vastavusse oma uue mandaadi ja vastutusaladega, 
tagades samas, et ümberkorraldusprojekt on avatud ja läbipaistev ning et sellesse 
kaasatakse ameti töötajad; märgib, et amet lõpetas oma organisatsioonilise struktuuri 
muutmise 1. septembril 2019 ning et operatiivosakonna ja ameti üldjuhtimise osakonna 
jaoks on välja töötatud ja rakendatud täiesti uued organisatsioonilised 
maatriksstruktuurid;

8. väljendab heameelt edusammude üle, mida on tehtud kontrollikoja varasemate aastate 
soovituste järgimisel, ning selle üle, et alates 2019. aasta algusest avaldab amet Euroopa 
Personalivaliku Ameti veebisaidil teadaandeid vabade töökohtade kohta;

Personalipoliitika

9. märgib murega, et 31. detsembril 2019. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud vaid 
89,53 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 172 (2018. aastal 136) ajutisest teenistujast 
oli ametisse nimetatud 154; märgib, et 2019. aastal töötas ametis ka 61 lepingulist 
töötajat ja kaheksa lähetatud riiklikku eksperti; 

10. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt näitas töölevõtmismenetluste audit, et 
taotluste hindamine kõlblikkuskriteeriumide alusel ei olnud alati piisavalt range, mis 
viis ühel juhul kandidaatide ebavõrdse kohtlemiseni; võtab ameti vastuse põhjal 
teadmiseks, et amet tunnistab seda tähelepanekut ja kohustub tagama kõigi taotlejate 
võrdse kohtlemise;

11. märgib, et ameti töökoormus on aastate jooksul märkimisväärselt suurenenud ning 
töötajate piiratud arv on ameti jaoks nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis üks 
peamisi probleeme; märgib, et ameti eelduste kohaselt suureneb 2020. aasta lõpuks 
töötajate arv enam kui 300 töötajani; tunnistab, et töötajate arvu suurendamise peavad 
heaks kiitma Euroopa Parlament ja nõukogu ning et amet püüab ohte maandada 
tegevusprioriteetide muutmise ja kiire töölevõtu abil; juhib tähelepanu sellele, et 
praegune tava võtta õigusakti rakendamiseks vajalikud töötajad tööle alles siis, kui 
õigusakt on jõustunud, tähendab seda, et olemasolevad töötajad peavad sellise õigusakti 
rakendamiseks eeltööd tegema, mis paneb seega ameti põhitöötajate suutlikkuse tõsiselt 
proovile ja võib vähendada ameti igapäevatöös tulemuslikkust; palub komisjonil 
võimaldada osa õigusakti ettepanekus ette nähtud töötajate varasemat töölevõtmist, et 
amet saaks tõhusalt valmistuda sellise õigusakti rakendamiseks;

12. märgib, et arvestades oma tegevuse ulatust ja keerukust, ei saa amet vältida 
eratöövõtjate kasutamist ja et amet säilitab 96 välise teenuseosutaja teenused, välja 
arvatud nende ettevõtete töötajad, kes on tööle võetud ameti toetamiseks olemasolevate 
süsteemide operatiivjuhtimises või uute väljatöötamises; märgib, et amet taotles 
2019. aastal heakskiitu lisatöötajatele (17 lepingulist töötajat), kuid komisjon ei andnud 
sellist heakskiitu; märgib, et sõltuvust eratöövõtjatest saab vähendada ainult ameti 
personali märkimisväärse täiendava suurendamise kaudu, mis ületab ameti praeguse 
ametikohtade loetelu näitajaid;

13. märgib, et amet võttis vastu inimväärikuse kaitse ja ahistamise ärahoidmise poliitika; 
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märgib, et pärast ühe töötaja taotlust 2018. aasta oktoobris algatas amet 2019. aastal 
haldusjuurdluse, mis lõpetati 2019. aasta septembris distsiplinaarmeetmega, ning et 
selle distsiplinaarmeetme kohta esitati kaebus ja et amet kavatseb vastata 2020. aasta 
augusti alguseks; märgib, et pole veel teada, kas kohtuasi suunatakse Üldkohtusse; 
palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest aru 2021. aasta juuniks; märgib, 
et usaldusnõunike andmete põhjal teatati 2019. aastal üheksast ahistamisjuhtumist, kuid 
ühtegi juhtumit ei menetletud ametlikult ega mitteametlikult;

Hanked

14. märgib, et vastavalt kontrollikoja aruandele viitas raamlepingu alusel tehtud 
284 000 euro suurune makse Schengeni infosüsteemi (MWS) töökorras hoidmise 
parandamiseks ajavahemikule, mida see raamleping ei hõlmanud, ja seetõttu ei olnud 
lepingutingimustega kooskõlas; märgib, et ameti vastuse kohaselt on see tähelepanek 
seotud Schengeni infosüsteemi korrastava hoolduse pikendamisega vältimatutel 
operatiivpõhjustel ning et see sisaldus juba ameti 2018. aasta raamatupidamise 
aastaaruandes ja parandusmeetmeid ei olnud võimalik võtta;

15. märgib kontrollikoja eelneva aasta järelduste järelmeetmete kohta, et MWSi lepingu 
tehnilises kirjelduses sätestatud hindamisvalem erines pakkujatele mõeldud 
teabedokumendis esitatud valemist ning et amet peaks tugevdama hangetega seotud 
sisekontrolli; märgib, et ameti järelmeetmete kohaselt ei kasutata hankeprotsessis 
järelhindamist kui funktsiooni eraldatud inimressursside puudumise tõttu, kuid et amet 
võttis meetmeid vaatluses esile toodud ohu vähendamiseks lepingute ja tarnijate 
haldamise võimete tugevdamise kaudu ning pakkumise ettevalmistamise ja hindamise 
eest vastutavate töötajate ümberpaigutamisega teistele operatiivrollidele;

16. märgib kontrollikoja eelneva aasta järelduste järelmeetmete kohta, et amet tõstis 
raamlepingu hindu seda muutmata ja pikendas pärast raamlepingu lõppemist ühte 
konkreetset lepingut; märgib, et amet võttis meetmeid lepingute ja tarnijate haldamise 
tugevdamiseks;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

17. võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja praegused jõupingutused, mille 
eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning 
rikkumistest teatamine; märgib, et amet on kehtestanud oma töötajate huvide konfliktide 
ennetamise ja lahendamise eeskirja; märgib, et 2019. aastal esitasid operatiiv- ja 
finantsringkondades agendiks või kontrollijaks määratud töötajad 106 huvide 
deklaratsiooni ning uutest töötajatest deklareeris huvi 21 inimest ja et ühele töötajale 
soovitati mitmes tegevuses mitte osaleda järgimaks huvide konflikte ennetavaid 
reegleid; märgib, et 2020. aasta juunis pidanuks haldusnõukogu võtma vastu uued 
huvide konflikti eeskirjad, mis kehtiksid kõikidele ameti töötajatele, sealhulgas 
kõrgemale juhtkonnale; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest aru 2021. aasta 
juuniks;

18. märgib, et ameti vastuse kohaselt ei ole neil juriidilist kohustust avaldada ameti 
haldusnõukogu liikmete elulookirjeldusi; rõhutab sellega seoses, et liidu ametid peaksid 
olema läbipaistvusküsimustes eeskujuks, ning kutsub haldusnõukogu liikmeid üles 
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avaldama oma elulookirjeldused ameti veebisaidil; märgib, et amet julgustab jätkuvalt 
haldusnõukogu esindajaid esitama oma elulookirjeldusi, et suurendada rühma 
läbipaistvust; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest aru 2021. aasta 
juuniks;

Sisekontroll

19. märgib, et siseauditi talitus tuvastas 2019. aastal läbi viidud ameti töötajate 
töölevõtmise, juhtimise ja struktuuriteenuste osutajate kaasamise ning 
organisatsioonieetika auditi käigus kaks väga olulist probleemi; märgib, et amet koostab 
soovituste järgimiseks tegevuskava; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile aru auditi käigus esitatud soovituste 
järgimisest;

20. võtab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava asutuse avatud auditi 
soovitustega seotud märkuste ja tähelepanekute valguses teadmiseks, et 2019. aasta 
lõpus oli auditisoovituste rakendamise määr 62 % (34st soovitusest oli rakendatud 21); 
märgib, et 2019. aasta lõpus oli kokku avatud 32 soovitust, millest ükski ei olnud 
kriitiline; märgib, et amet võttis 2020. aastal kindlaid ja kiireloomulisi meetmeid 
niisuguste soovituste järgimiseks, mille rakendamine on viibinud, ning esitas sealhulgas 
ka uued rakendamise sihtkuupäevad; palub, et amet annaks eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru auditi käigus esitatud soovituste 
täitmisest 2021. aasta juuniks;

21. märgib, et amet võttis muudetud sisekontrolliraamistiku vastu ja juurutas selle 
2019. aasta alguses;

Muud kommentaarid

22. märgib, et Ühendkuningriigi liidust väljaastumise ootuses tegi amet kõik vajalikud 
ettevalmistused Ühendkuningriigiga ühenduse katkestamiseks ning Ühendkuningriigi 
andmete võimalikuks kustutamiseks Schengeni infosüsteemist ja Euroopa 
varjupaigataotlejate sõrmejälgede andmebaasist vastavalt õigusraamistikust tulenevale 
võimalikule vajadusele; märgib, et amet tegi vajalikud ettevalmistused 
väljaastumislepingu sätete ja komisjoni vastavate suuniste kohaldamiseks seoses 
Ühendkuningriigi osalemisega ameti juhtorganites, inimressursside haldamises, 
statistikaaruannete koostamises ja muudes asjakohastes küsimustes;

o

o     o

xx. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... 2021. aasta resolutsioonile2 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA-PROV (2021)0000.


