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ET

ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (edaspidi „amet“) annab suure 
panuse Euroopa turvalisemaks muutmisse ning pakub kvaliteetseid teenuseid ja aitab viia 
liikmesriikide tehnoloogilist võimekust vastavusse nende vajadustega; tuletab meelde, et 
ameti uute volitustega, mis jõustusid 2018. aasta detsembris, suurendati ameti suutlikkust 
täiustada olemasolevaid ja arendada uusi infosüsteeme;

2. väljendab heameelt selle 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; rõhutab, et 2019. aastal suurenes ameti 
eelarve 107 miljonilt eurolt 219 miljonile eurole (kasv 104,6 %) ja ameti töötajate arv 
kasvas 162-lt 223-le (kasv 37,6 %);

3. kordab, et ameti 2019. aasta eelarve täitmise määr oli väga madal, sest peaaegu 55,2 % 
(159 miljonit eurot) kulukohustuste assigneeringutest kanti üle järgmisse aastasse ja 
47,8 % (66 miljonit eurot) maksete assigneeringutest jäi kasutamata; tunnistab, et see oli 
tingitud teatavate õigusaktide hilisest vastuvõtmisest või jõustumisest; palub ametil ja 
komisjonil tulevikus eelarvet paremini planeerida ja viia eelarve planeerimine asjaomaste 
õigusaktide vastuvõtmise ja jõustumise tähtpäevadega paremini kooskõlla;

4. võtab teadmiseks, et auditi käigus tehti kindlaks, et 284 000 euro suurune makse, mis tehti 
Schengeni infosüsteemi töökorras hoidmise parandamiseks, ei olnud lepingu sätetega 
kooskõlas; märgib, et see oli tingitud vältimatutest operatiivsetest põhjustest;

5. peab kiiduväärseks edusamme, mida on tehtud kontrollikoja varasemate aastate 
soovituste järgimisel.


