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ET

ETTEPAENKUD

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

1. tuletab meelde Euroopa Varjupaigaküsimuste Ameti (edaspidi „EASO“) tähtsust 
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi arendamisel ja rõhutab, et EASO annab positiivse 
panuse liikmesriikide praktilise koostöö tõhustamisse varjupaigaküsimustes Euroopas, 
aitab liikmesriikidel täita oma kohustusi seoses abivajavate inimeste kaitsega ja toimib 
varjupaigavaldkonna eksperdikeskusena;

2. juhib tähelepanu, et kontrollikoda esitas EASO eelarveaasta 2019 raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta märkustega 
auditiarvamuse; võtab teadmiseks kontrollikoja selgituse, et märkustega arvamus esitati 
2016.–2018. aastal algatatud eeskirjavastaste menetluste raames tehtud maksete eest 
13,8 miljoni euro suuruses summas ja maksete eest summas 111 304 eurot, mis on 
seotud ekspertidest konsultantide valikumenetlusega, mille kohta ei ole piisavalt teavet, 
et tagada nõuetekohane kontrolljälg, ning et need summad moodustavad 14,6 % kõigist 
EASO 2019. aastal tehtud maksetest; märgib, et EASO võttis 2019. aastal eeskirjade 
eiramiste kõrvaldamiseks parandusmeetmeid;

3. tunneb heameelt asjaolu üle, et EASO on alates 2018. aastast teinud märkimisväärseid 
pingutusi oma sisekontrollisüsteemide parandamiseks ja on oma juhtimisprotsesse väga 
edukalt parandanud ning lõi 2019. aastal muu hulgas uuesti asutusesisese 
õigusteenistuse, asutas uue sise- ja järelkontrolliteenistuse, võttis parandusmeetmeid 
maksete hilinemise vältimiseks ja kehtestas tundlike ametikohtade poliitika;

4. märgib, et hoolimata märkimisväärsest töölevõtmiste määrast 2019. aastal ei ole EASO 
inimressursside olukord ikka veel täielikult lahendatud; 

5. tunneb kahetsust, et EASO tugineb jätkuvat ajutistele töötajatele, et kompenseerida 
riiklike lähetatud ekspertide puudumist; palub liikmesriikidel täita selles suhtes oma 
kohustusi; märgib, et Euroopa Kohtus on pooleli kohtuasi, mis puudutab ajutiste 
töötajate kasutamist ja milles käsitletakse mitmeid direktiivi 2008/104/EÜ 
(renditöötajate kohta ELi asutustes)1 kohaldamisega seotud küsimusi. 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/104/EÜ.


