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ET

ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (kelle kohta kasutatakse üldjuhul 
nimetust Frontex (edaspidi „amet“)) olulist rolli Euroopa integreeritud piirihalduse 
edendamisel, koordineerimisel ja arendamisel täielikult põhiõigusi austades;

2. väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda tunnistas ameti 2019. aasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikuks ja korrektseks ning leidis, et ameti finantsseisundist 31. detsembri 
2019. aasta seisuga on antud tõepärane pilt; 

3. tunneb heameelt kontrollikoja järelduse üle, et alates 2018. aasta alguses kehtima 
hakanud lihtsustatud rahastamiskava, mis hõlmab inimressursside kasutamist, on 
tõenäoliselt aidanud vähendada halduskoormust, muuta menetlused veel lihtsamaks ja 
teha toetuste üle paremini järelevalvet; peab aga kahetsusväärseks kontrollikoja 
järeldust, et seadmetega seotud kulude hüvitamine (umbes 35 % ameti 2018. aasta 
tegevuskuludest summas 64 miljonit eurot) põhineb endiselt tegelikel kuludel ja seetõttu 
tehakse sellega seoses rohkem vigu ning et kavatsus minna sedalaadi kulude 
hüvitamiseks üle ühikukulul põhinevale süsteemile ei ole praegusel kujul seni tulemusi 
andnud; võtab teadmiseks kontrollikoja järelduse, et amet on võtnud meetmeid 
eelkontrolli parandamiseks ja kooskõlas kontrollikoja varasematel aastatel antud 
soovitustega hakkas amet 2019. aastal hüvitismaksete üle uuesti järelkontrolli tegema;

4. arvestades tõsiseid ja korduvaid väiteid ameti osalemise kohta tagasisaatmistes ja 
põhiõiguste rikkumistes, on seisukohal, et amet peab tugevdama asutusesiseseid 
aruandlusprotsesse ning eelkõige looma keskkonna, mis soodustab rikkumisest 
teatamist ja milles antakse probleemidest korrektselt teada, et vähendada ameti ja kogu 
liidu mainega seotud ohtu; nõuab, et amet võtaks kiiremas korras tööle 40 põhiõiguste 
vaatlejat, nagu on nõutud määruse (EL) 2019/1896 artikli 110 lõikes 6; kutsub ametit 
üles looma korrapärase mehhanismi, mille abil amet saaks teavitada Euroopa 
Parlamendi liikmeid käimasolevatest operatsioonidest, sealhulgas tõsistest 
vahejuhtumistest ja muudest teadaannetest vägivalla ja põhiõiguste mitteaustamise 
kohta välispiiril.


