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ETTEPANEKUD

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

1. tunneb heameelt kontrollikoja järelduste üle, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 
(FRA) (edaspidi „amet“) raamatupidamise aastaaruanne annab ameti finantsolukorrast 
31. detsembri 2017. aasta seisuga tõepärase pildi ning selle tehingud on seaduslikud ja 
korrektsed; väljendab heameelt ameti väga heade tulemuste üle; tunneb lisaks heameelt, 
et amet on Euroopa Parlamendiga suheldes olnud ennetavalt aktiivne;

2. tunneb heameelt selle üle, et amet otsustas suurendada peaarvepidaja sõltumatust 
sellega, et alates 2018. aasta lõpust hakkab ta haldusasjades aru andma ameti direktorile 
ja põhitegevusaspektides haldusnõukogule;

3. tunneb heameelt selle üle, et 2016. aastal rakendati lõplikult ellu kontrollikoja soovitus, 
mis puudutas eelarvevahendite käsutajate ametliku (edasi-)volitamise protsessi 
parandamist;

4. peab kiiduväärseks, et amet on otsustanud rakendada soovitusi, mille komisjoni 
siseaudititalitus esitas ameti juhtimise ja eetika kohta koostatud 2017. aasta 
auditiaruandes; võtab ühtlasi teadmiseks, et amet on valmis järgima soovitusi, mis 
esitati välishinnangus, mis komisjoni nimel koostati 2017. aastal ameti 2013.–
2017. aasta tulemuste kohta;

5. tunnistab ameti tehtud uuringute keerulist olemust, mis hõlmab 28 liikmesriigi õigust ja 
tavasid, ning märgib sellega seoses, et vähemalt kolm uuringute tellimiseks korraldatud 
avatud hankemenetlust nurjusid, sest saadud pakkumised ületasid suurima võimaliku 
lepingu maksumuse (sest turuprognoos ei olnud realistlik); peab kahetsusväärseks, et 
see suurendas ameti halduskulusid, ja märgib, et kuigi see mõjutas toimingute 
elluviimise ajastust, ei põhjustanud see viivitusi projektide rakendamisperioodis; 
märgib, et amet on võtnud meetmeid, et nurjunud hankemenetluste riski edaspidi 
vähendada; võtab teadmiseks, et amet taotles lisaraha, kuid juhib tähelepanu sellele, et 
eelarvepiirangud ei tohi põhjustada avaliku hanke menetluste nurjumist; nõuab seetõttu, 
et amet viiks enne uuringute pakkumiskutse avaldamist läbi asjakohased turu-uuringud 
ning jätkaks pingutusi avaliku hanke menetluste tõhustamiseks;

6. rõhutab ameti uuringute ja arvamuste väärtust liidu õigusaktide väljatöötamisel; 
rõhutab, et ametil peaks olema võimalik avaldada omal algatusel arvamusi 
seadusandlike ettepanekute kohta ning tema pädevus peaks laienema kõikidele Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartaga kaitstud õiguste valdkondadele, sealhulgas küsimustele, mis 
on seotud kriminaalasjades tehtava politsei- ja õiguskoostööga; peab kahetsusväärseks, 
et ameti praegused volitused piiravad tema võimalusi võtta teatavates
teemavaldkondades meetmeid ja korraldada uuringuid; soovitab lisada need 
teemavaldkonnad uude mitmeaastasesse finantsraamistikku;

7. väljendab heameelt selle üle, et amet jätkas teise Euroopa Liidu vähemuste ja 
diskrimineerimise teemalise uuringu raames liidus vähemuste olukorra uurimist; 
väljendab sellega seoses erilist heameelt viimase temaatilise aruande avaldamise üle, 



PE630.586v02-00 4/6 AD\1173714ET.docx

ET

milles käsitletakse Aafrika päritolu inimeste diskrimineerimist liidus; väljendab ühtlasi 
heameelt selle üle, et avaldati uuring noorte romade haridussüsteemist tööturule 
ülemineku kohta;

8. väljendab heameelt, et amet on jätkanud liidus elavate romade olukorra uurimist ja aitab 
seeläbi jälgida liidu ja selle liikmesriikide kaasamisstrateegiate ja nendega seotud 
poliitika tõhusust ja puudujääke; tunneb erilist heameelt ameti uuringutele tuginevate 
poliitikasoovituste üle, mis käsitlevad edukat võitlust romavastasuse vastu ja võitlust 
romade sotsiaalseks kaasamiseks;

9. nõuab eraldi eelarverea eraldamist meetmeteks, millega toetatakse ameti nähtavust ja 
üldist teadlikkust sellest; palub ametil olla selles osas ennetavam, avaldades teavet oma 
iga-aastase tegevuse kohta;

10. väljendab heameelt seoses ameti pühendumusega laste õigustele, mida on jätkatud 
uuringutega kriminaal- ja tsiviilkohtumenetluses osalemise vanuse alampiiri kohta 
liidus, laste vanuse hindamise ja sõrmejälgede võtmise kohta varjupaigamenetluses ning 
laste vaesuse kohta liidus.
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