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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta
(2020/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 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 19. mai 2010. aasta määrust (EL) 
nr 439/2010, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet4, eriti selle 
artiklit 36,

– 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 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määruse (EL) 
nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 

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 132, 29.5.2010, lk 11.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.



PE657.216v01-00 4/9 PR\1212451ET.docx

ET

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 Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori tegevusele 
ameti 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise 
kohta Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 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, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, 
komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu 
Teatajas (L-seerias).

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

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemise kohta
(2020/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 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 19. mai 2010. aasta määrust (EL) 
nr 439/2010, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet4, eriti selle 
artiklit 36,

– 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 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määruse (EL) 
nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 

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 132, 29.5.2010, lk 11.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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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 Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiameti 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiameti 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 Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2019. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 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 Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (edaspidi „amet“) tulude ja 
kulude eelarvestuse1 kohaselt oli ameti 2019. aasta lõplik eelarve 102 936 916,68 eurot, 
mis tähendab 2018. aastaga võrreldes 5,40 % suurust kasvu; arvestades, et ameti eelarve 
koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B. arvestades, et kontrollikoda märgib 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 et 
ta sai piisavat auditi tõendusmaterjali aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta; arvestades, et kontrollikoda esitas siiski märkusega arvamuse 
seoses eelarveaastatest 2016, 2017 ja 2018 teatatud leidudega maksete seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta; arvestades, et kontrollikoda leidis eelarveaasta 2019 kohta veel ühe 
vea ja sellega seotud maksed; arvestades, et välja arvatud eelarveaastate 2016, 2017 ja 
2018 mõju ning 2019. aasta leiuga seotud maksete osas on kontrollikoda seisukohal, et 
31. detsembril 2019 lõppenud aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad 
maksed on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva raporti järelmeetmed

1. võtab teadmiseks uue tegevdirektori ametisse nimetamise 16. juunil 2019; väljendab 
heameelt ameti üksikasjaliku järelaruande üle, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi 
tähelepanekuid 2019. aasta kohta, eelkõige hangete valdkonnas astutud samme seoses 
renditöötajate raamlepingu eduka sõlmimisega Itaalias 2019. aastal ja selle täieliku 
vastavusega liidu hanke-eeskirjadele;

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluse tulemused

2. märgib, et pärast Euroopa Pettustevastaselt Ametilt 2018. aasta lõpus saadud aruannet, 
mida käsitleti põhjalikult 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportis, on 
amet algatanud kolm distsiplinaarmenetlust, mis on praegu pooleli; 

1 ELT C 391, 18.11.2019, lk 41.
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Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3. märgib, et 2019. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve 
täitmise määr 95,22 % ehk ligikaudu samal tasemel nagu 2018. aastal (95,02 %); 
märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 89,86 %, mis on 1,78 % suurem 
kui eelnenud aastal (88,08 %);

4. tuletab meelde, et eelarveaastate 2016 ja 2017 kohta esitatud kontrollikoja aruannete 
kohaselt olid ameti hankemenetlused ajutiste töötajate puhul Kreekas ja ameti Lesbosel 
renditud ruumide puhul eeskirjadevastased; tuletab meelde, et eelarveaasta 2018 kohta 
esitatud kontrollikoja aruande kohaselt jõudis kontrollikoda järeldusele, et ameti 
hankemenetlused ajutiste töötajate puhul Itaalias olid eeskirjadevastased, kuigi nende 
lepingute alusel ei olnud veel makseid tehtud; märgib, et eelarveaasta 2019 kohta 
esitatud kontrollikoja aruande kohaselt puudus ameti välisekspertide valimise ja 
lepingute sõlmimise menetlustes süstemaatiliselt usaldusväärne kontrolljälg, mis 
omakorda põhjustas tõendite puudumise selle kohta, et amet oli eksperte oma 
valikumenetlustes võrdselt kohelnud; võtab teadmiseks kontrollikoja seisukoha, et välja 
arvatud eelarveaastate 2016, 2017 ja 2018 maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 
esitatud märkustega arvamuses kirjeldatud mõju osas summas 13 979 880 eurot ja 
2019. aastal leitud vea osas summas 111 304 eurot on 31. detsembril 2019 lõppenud 
aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed;

Tulemused

5. märgib, et amet tegi 2019. aastal kokku 9871 makset, millest 1312 (13,29 %) tehti 
hilinemisega; märgib, et 46 arve eest maksti 25 652,34 eurot intressi; märgib, et 
2019. aasta novembris ja detsembris arvete õigeaegne maksmine paranes; ergutab 
ametit säilitama ja parandama oma sellealaseid tulemusi ning jätkama selleteemalist 
aruandlust oma iga-aastases tegevusaruandes;

Personalipoliitika

6. märgib, et 31. detsembril 2019. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 75,35 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 284 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 214 
(2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 214); märgib, et 2019. aastal töötas ameti heaks 
ka 72 lepingulist töötajat ja 9 lähetatud riiklikku eksperti; märgib rahuloluga, et ameti 
värbamiskavas on 2020. aastaks ette nähtud 500 töötajat;

Hanked

7. väljendab heameelt, et 15. veebruaril 2019 võeti vastu ameti hanke-eeskirjade ja 
lepingute haldamise standardne töökord ning et on võetud meetmeid, mis on seotud 
hangetega tegelevate kohapealsete büroode koolitamise ja nendega suhtlemisega;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

8. võtab teadmiseks ameti vastuse eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile huvide deklaratsiooni kohta, milles märgiti, et kõik töötajad 
allkirjastavad teenistusse asumisel huvide deklaratsiooni; märgib, et tegevdirektori 
huvide deklaratsioon on avaldatud ameti veebisaidil; palub ametil avaldada oma 
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veebisaidil teiste kõrgema juhtkonna liikmete huvide deklaratsioonid;

9. väljendab heameelt seoses ameti huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika 
läbivaatamisega, tuginedes komisjoni viimastele suunistele; soovitab integreerida need 
poliitikameetmed ameti kõikidesse tegevustesse, nagu koolitus, hanked ja töötajate 
värbamine;

Sisekontroll

10. väljendab heameelt, et kontrollikoja andmetel taastati asutusesisene õigusteenistus, 
võeti tööle järelkontrolör ja loodi uus sise- ja järelkontrolliteenistus; märgib, et 
siseauditi üksuse loomine on alles kaalumisel, oodates kulutasuvuse analüüsi 
rakendamist; 

11. väljendab heameelt tegevdirektori 30. septembri 2019. aasta otsuse üle ameti tundlike 
ülesannete kindlaksmääramise ja haldamise kohta; palub ametil dokumenteerida 
leevendavad kontrollid, kui loetelust on vaja teha erandeid;

12. võtab seoses ameti mitme asukohaga seotud probleemidega teadmiseks jõupingutused, 
mida amet on kontoriruumide üürilepingute sõlmimisel teinud kohaldatavate eeskirjade 
järgimiseks; märgib, et ametilt oodatakse ruumide ja nendega seotud teenuste haldamise 
poliitika sisseviimist 2021. aasta esimeseks kvartaliks; kutsub ametit üles jätkuvalt 
tasakaalustama operatiivvajadusi vajadusega järgida kohaldatavaid eeskirju;

Muud märkused

13. võtab teadmiseks, et ameti haldusnõukogu võttis 26. novembril 2019 vastu uue 
organisatsiooni skeemi; võtab teadmiseks ameti juhtimisstruktuuride, sealhulgas 
täitevbüroo kohustuste tugevdamise; rõhutab, kui oluline on veelgi tugevdada 
hankefunktsiooni, võttes arvesse kontrollikoja käimasolevaid leide seoses 
eeskirjadevastaste menetluste ja nendega seotud maksetega;

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.


