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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab Euroopa Õigusalase Koostöö Üksuse (Eurojust) olulist rolli liikmesriikide 
pädevate asutuste abistamisel raskete piiriüleste kuritegude ja organiseeritud 
kuritegevuse eest vastutusele võtmisel;

2. tunneb heameelt, et kontrollikoda tunnistas Eurojusti 2018. aasta raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikeks ja 
korrektseteks ning leidis, et ameti finantsseisundist on 31. detsembri 2018. aasta seisuga 
antud õiglane pilt; 

3. taunib Eurojusti eelarve märkimisväärset vähenemist 48 miljonilt eurolt 38 miljonile 
eurole (-21 %) ja töötajate arvu vähenemist 242-lt 238-le (-1,6 %), vaatamata 
töökoormuse 19 %-lisele suurenemisele võrreldes 2017. aastaga; tuletab meelde, et 
töökoormus peaks veelgi suurenema seoses 2019. aasta lõpus jõustuvate uute 
volitustega, ning et mõned keeruliste uurimistega seotud juhtumid võivad kesta aastaid; 
tuletab lisaks meelde, et nii 2017. kui ka 2018. aastal korraldati 17 
koordineerimiskeskust, mis näitab selle töövahendi populaarsust ja kasulikkust; rõhutab, 
et Eurojusti eelarve peaks vastama tema ülesannetele ja prioriteetidele ning võimaldama 
tal oma volitusi täita; kutsub Euroopa Parlamendi pädevaid komisjone üles paluma 
Eurojusti haldusdirektoril tutvustada Eurojusti prognoositavaid pikaajalisi 
rahastamisvajadusi, sealhulgas eeldatavat tõhususe kasvu ja ebapiisavast rahastamisest 
tulenevaid tegevuslünki; 

4. võtab teadmiseks kontrollikoja järelduse, et kõik maksed, mis on seotud kolmeaastase 
IT-alase raamlepinguga ja sellega seotud erilepingutega (2018. aastal 40 821 eurot), on 
eeskirjadevastased, sest 450 000 euro suurune leping ettevõtjaga, kes oli osutanud samu 
teenuseid eelmise raamlepingu alusel, sõlmiti läbirääkimistega menetluse teel, kuid ilma 
hanketeadet eelnevalt avaldamata; tuletab meelde, et finantsmäärus võimaldab kasutada 
lihtsustatud menetlust ainult teatavatel asjaoludel, mille esinemist siin ei põhjendatud; 
võtab teadmiseks Eurojusti vastuse, milles rõhutatakse vajadust kasutada 
läbirääkimistega menetlust, kuna tarnija vahetamine oleks põhjustanud tehnilisi ja 
tegevusraskusi; kutsub Eurojusti üles võtma meetmeid, et vältida liigset sõltuvust ühest 
IT-teenuste osutajast, ning püüda edaspidi sõlmida lepingud kooskõlas finantsmääruses 
ette nähtud menetlustega;

5. väljendab rahulolu sellega, et kolleegium võttis 2018. aasta novembris vastu 
ajakohastatud pettustevastase strateegia ja tegevuskava;

6. toonitab Eurojusti juhtimisstruktuuri ümberkorraldamist, sealhulgas täitev- ja 
operatiivküsimuste selget eristamist, mis algatati 2018. aasta lõpus, et järgida Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1727 (uus Eurojusti määrus)1, kui see 2019. 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu 
Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu otsus 2002/187/JSK (ELT L 295, 21.11.2018, lk. 138). 
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aasta detsembris jõustub; märgib, et läbivaadatud sisekontrolliraamistiku rakendamise 
ettepanek tuleks vastu võtta 2019. aasta lõpuks ja rakendada 2020. aasta lõpuks;

7. märgib, et kontrollikoda on täheldanud, et ametitel on tekkinud tava palgata IT-
konsultandi ülesannete täitmiseks koosseisuväliseid töötajaid; nõuab, et selles olulises 
valdkonnas vähendataks sõltuvust koosseisuvälistest töötajatest; soovitab Eurojustil 
järgida kontrollikoja ainsat veel täitmata soovitust ja avaldada oma vabade 
ametikohtade teated Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil.


