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SISSEJUHATUS 

1. Valettas asuv Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (edaspidi „tugiamet” 

või „EASO”) asutati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 

nr 439/20101

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE 

. Tugiameti ülesanne on toetada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 

väljatöötamist. EASO loodi eesmärgiga tihendada liikmesriikide praktilist koostööd 

varjupaigaküsimustes, et liikmesriigid suudaksid paremini täita ELi ja 

rahvusvahelisi kohustusi pakkuda kaitset neile, kes seda vajavad. Tugiamet peaks 

olema Euroopa varjupaigavaldkonna ekspertkeskus. Tugiamet toetab liikmesriike, 

kelle varjupaiga- ja vastuvõtusüsteem on sattunud erilise surve alla. 

2. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, 

tehingute otsesest testimisest ning tugiameti järelevalve- ja kontrollisüsteemide 

peamiste kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse vajaduse korral 

teiste audiitorite tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna 

esitisi. 

KINNITAV AVALDUS 

3. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris 

kontrollikoda: 

                                            

1 ELT L 132, 29.5.2010, lk 11. 
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a) tugiameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest2 

ja eelarve täitmise aruannetest3

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 

korrektsust. 

 31. detsembril 2013. aastal lõppenud 

eelarveaasta kohta, ning 

Juhtkonna kohustused 

4. Juhtkond vastutab tugiameti raamatupidamise aastaaruande koostamise ja 

õiglase esitamise eest ning aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse 

ja korrektsuse eest4

a) juhtkonna kohustused seoses tugiameti raamatupidamise aastaaruandega 

hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks vajaliku 

sisekontrollisüsteemi kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis 

ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulisi väärkajastamisi; komisjoni 

peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadel

: 

5

                                            

2 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, 
netovara muutuste aruannet, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid 
selgitavaid lisasid. 

 põhinevate 

asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist; arvestushinnangute 

koostamist, mis on asjaolusid arvestades mõistlikud. Direktor kiidab tugiameti 

3 Need koosnevad eelarve tulemiaruandest ja selle lisast. 

4 Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42) 
artiklid 39 ja 50. 

5 Komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad 
Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni koostatud rahvusvahelistel avaliku 
sektori raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral Rahvusvahelise 
Arvestusstandardite Nõukogu koostatud rahvusvahelistel arvestusstandarditel (IAS) / 
rahvusvahelistel finantsaruandlusstandarditel (IFRS). 
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raamatupidamise aastaaruande heaks pärast seda, kui peaarvepidaja on selle 

kogu olemasoleva teabe põhjal koostanud ning lisanud teatise, milles ta muu 

hulgas kinnitab, et omab piisavat kindlust selle kohta, et raamatupidamise 

aastaaruanne annab tugiameti finantsolukorra kohta kõikides olulistes 

aspektides õige ja õiglase ülevaate; 

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse 

finantsjuhtimise põhimõtte järgimiseks on juhtkond kohustatud kavandama, 

rakendama ja käigus hoidma mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis 

hõlmab piisavat järelevalvet ja asjakohaseid meetmeid eeskirjade eiramise ja 

pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral õiguslikke menetlusi valesti 

makstud või kasutatud vahendite tagasinõudmiseks. 

Audiitori kohustused 

5. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule6

6. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks 

aruandes esitatud summade ja andmete ning alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, mis põhineb 

 kinnitav avaldus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse 

ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 

Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste 

auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate 

kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite kohaselt peab 

kontrollikoda auditi planeerima ja läbi viima viisil, mis annab talle piisava kindluse 

selle kohta, et tugiameti raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi 

väärkajastamisi ja selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed. 

                                            

6 Määruse (EL) nr 1271/2013 artikkel 107. 
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hinnangul riskidele, et aruanne võib sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid 

olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust Euroopa Liidu 

õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride 

kavandamiseks võtab audiitor nimetatud riskide hindamisel arvesse 

raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamisega seonduvaid 

mistahes sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja kontrollisüsteeme. Audit 

hõlmab ka arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute 

põhjendatuse ning raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. 

7. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja 

asjakohane kinnitava avalduse esitamiseks.  

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

8. Kontrollikoja hinnangul kajastab tugiameti raamatupidamise aastaaruanne 

kõigis olulistes aspektides õiglaselt tugiameti finantsolukorda 31. detsembri 

2013. aasta seisuga ning tugiameti finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal 

vastavalt tugiameti finantsmääruse sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu 

võetud raamatupidamiseeskirjadele. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

9. Kontrollikoja hinnangul on tugiameti 2013. aasta 31. detsembril lõppenud 

eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis 

olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed. 

10. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla. Tuleb 

arvestada, et 2013. aasta oli tugiameti esimene tegevusaasta majanduslikult 

iseseisvana. 
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KOMMENTAARID RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE 
USALDUSVÄÄRSUSE KOHTA 

11. Auditi käigus ei tehtud kättesaadavaks andmeid, mille alusel kaeti 40 000 

eurot, mis oli seotud 2013. aastal tööle võetud personali kulude ja hüvitistega. 

KOMMENTAARID SISEKONTROLLIMEHHANISMIDE KOHTA 

12. Kõikide tehtud maksete hulgast tehti 446 (18 %) makset pärast 

finantsmäärusega sätestatud ajapiiranguid. Maksed hilinesid keskmiselt 21 päeva. 

13. 16 sisekontrollistandardist 6 ei ole veel täielikult rakendatud. 

KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA 

14. Tugiamet oli oma 2013. aasta eelarvelised vajadused 13 % võrra tegelikest 

suuremaks hinnanud (2012: 32 %) ja kulukohustustega katnud vaid 10,4 miljonit 

eurot (eelarve kogumaht oli 12 miljonit eurot). Ülekantud assigneeringute summa 

oli 2,5 miljonit eurot ehk 24 % (2012: 65 %) kõikidest kulukohustustega seotud 

assigneeringutest, millest 337 031 eurot ei olnud juriidilise kohustusega kaetud. 

Kuigi eelarve kavandamist tuleks parandada, olid nii eelarveliste vajaduste 

ülehindamine kui kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmine oluliselt 

väiksem kui eelmisel aastal. 

15. Kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmised olid põhiliselt II 

jaotises (muud halduskulud) summas 540 269 eurot (31 % kulukohustustega 

seotud assigneeringutest) ja III jaotises (põhitegevus) summas 1 841 798 eurot 

(45 % kulukohustustega seotud assigneeringutest). Ülekandmised tulenevad 

peamiselt aasta lõpu seisuga veel laekumata ja/või maksmata arvetest või 

teenustest, mida ei olnud veel saadud. 
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16. Värbamismenetluste läbipaistvust tuleb suurendada: kirjalike testide ja 

intervjuude küsimused määrati kindlaks alles pärast avalduste läbivaatamist, mis 

suurendab riski, et avaldused mõjutavad küsimuste kehtestamist; valikukomisjonid 

ei andnud alati punkte kõikidele vaba ametikoha teates esitatud 

valikukriteeriumitele; valikukomisjoni liikmete allkirjastatud huvide konflikti 

puudumise deklaratsioonides loetakse potentsiaalseks huvide konfliktiks ainult 

isiklikku suhet ja jäetakse täielikult välja ametialased suhted; ühe konkreetse 

värbamismenetluse puhul täheldati lahknevust vaba ametikoha teates sisalduva 

valikukriteeriumi ja vastava tõendatud töökogemuse aastate arvu puudutava 

valikukriteeriumi vahel. 

MUUD KOMMENTAARID 

EELMISE AASTA KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED 

17. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud 

parandusmeetmetest on esitatud I lisas

 

. 

 

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Milan Martin CVIKL, võttis käesoleva 

aruande vastu 8. juuli 2014. aasta koosolekul Luxembourgis. 

 Kontrollikoja nimel 

 

 president 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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Eelmise aasta kommentaaride põhjal võetud meetmed 

I LISA 

Aasta Kontrollikoja kommentaar Parandusmeetme võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei kohaldata) 

2012 Tugiameti peaarvepidaja ei ole 
raamatupidamissüsteemi veel heaks kiitnud. 

lõpetatud 

2012 
0,2 miljoni euro suuruse eelarve ülekandmise kohta 
puudus juriidiline kohustus (leping) ning ülekandmine 
oli seega tehtud eeskirjade vastaselt. 

ei kohaldata 

2012 
Tegemata on füüsiline inventuur, mis peaks tagama, et 
kõik tugiameti hangitud seadmed sisalduksid registris. 

lõpetatud 

2012 
50 makset (20 % aasta jooksul makstud summadest) 
tehti pärast finantsmääruses sätestatud tähtaegu. 

ei kohaldata 

2012 16 sisekontrollistandardist1 10 ei ole veel täielikult 
rakendatud. 

pooleli 

2012 
2012. aasta eelarvevajadused olid oluliselt üle 
hinnatud: alates majandusliku sõltumatuse saamise 
hetkest oli 7 miljonist eurost ülekandeid tehtud vaid 
4,8 miljoni euro suuruses summas. 

ei kohaldata 
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Aasta Kontrollikoja kommentaar Parandusmeetme võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei kohaldata) 

2012 

2012. aastasse kanti üle 3,2 miljoni euro suuruses 
summas kulukohustustega seotud assigneeringuid 
(65,13 % kõigist majandusliku sõltumatuse 
ajavahemiku kulukohustustega seotud 
assigneeringutest)2. Nimetatud ülekandmised 
puudutavad I jaotist (personalikulud) summas 
0,3 miljonit eurot, II jaotist (muud halduskulud) 
summas 1,4 miljonit eurot ning III jaotist (tegevuskulud) 
summas 1,5 miljonit eurot . Ülekandmised tulenevad 
peamiselt aasta lõpu seisuga veel laekumata ja/või 
maksmata arvetest ning ekspertidega seotud kulude 
hüvitamisest. Täiendavad 0,8 miljonit eurot 
puudutavad tugiameti ruumes 2012. aastal tehtud 
remonditöid, mille eest tehakse maksed peale arvete 
lõplikku heakskiitmist3. Ülekandmiste nii suur osakaal 
on sellegipoolest vastuolus eelarve aastasuse 
põhimõttega. 

ei kohaldata 

2012 

Mitme kulukohustuse maht ei olnud piisav nendega 
seotud toodete ja teenuste eest tasumiseks. 
Kulukohustused ei hõlmanud tarneid summas 
0,2 miljonit eurot, mistõttu oli sama summa võrra 
tegelikust suuremana kajastatud ka eelarve 
tulemiaruanne. 

ei kohaldata 
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Aasta Kontrollikoja kommentaar Parandusmeetme võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei kohaldata) 

2012 

EASO koordineerib liikmesriikide ekspertide 
kasutamist teiste liikmesriikide toetamiseks 
kriisiolukordades ning hüvitab ekspertide lähetuskulud 
kindlate määrade alusel. Lähetuskulusid hüvitati kokku 
summas 417 000 eurot (24 % kõigist maksetest). 
Kindlate määrade alusel hüvitati ka EASO ruumes 
toimunud kohtumistest osa võtnud välisosalejate kulud. 
Kohtumiste kulud on jagatud mitme eelarverea vahel 
ning nende kogusumma ei ole teada. Kindlate 
määrade kasutamine vähendab küll halduskoormust, 
ent nende alusel hüvitatavad summad võivad olla 
tegelikest kuludest suuremad. 

ei kohaldata 

2012 

EASO majutamiseks pakkus Malta valitsus tugiametile 
hoonet4 ning Malta transpordiametiga sõlmitud 
üürilepingu kohaselt „antakse ruumid üle viimistletud 
olekus ning need on varustatud peamiste 
ühenduskohtadega”. Hoone kasutusele võtmiseks tuli 
ruumide kohandamiseks5 teha sellegipoolest kulutusi 
ligikaudu 4,3 miljoni euro eest, millest 3,8 miljonit eurot 
maksab komisjon. 2012. aasta lõpuks oli enamik 
töödest lõpetatud ning Malta valitsusele oli tehtud 
ligikaudu 3 miljoni euro eest ettemakseid. Lisaks 
maksab EASO üheksa aasta jooksul üüri umbes 
3,7 miljonit eurot. 

ei kohaldata 
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Aasta Kontrollikoja kommentaar Parandusmeetme võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei kohaldata) 

2012 

Komisjon oli Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
teavitanud nii majutustingimustest kui ka asjaolust, et 
hoone vajas mõningast kohandamist, mida rahastavad 
Malta valitsus ja komisjon. Eelarvepädevad 
institutsioonid olid küll projektist informeeritud, ent 
puudub tõendusmaterjal selle kohta, et nad oleksid 
olnud teadlikud projekti oodatavatest kuludest ning ELi 
osast nende katmisel. 

ei kohaldata 

2012 

Tugiamet peab parandama värbamismenetluste 
läbipaistvust: puudusid tõendid selle kohta, et tugiamet 
oleks enne avalduste hindamist kehtestanud kaalud ja 
lävendid intervjuule kutsumiseks ja reservnimekirja 
kandmiseks, või et kirjalike testide ja intervjuude 
küsimused oleksid olnud kehtestatud enne avalduste 
hindamist. 

Alustamata 

 

1 Sisekontrollistandardid nr 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 ja 14. 

2 Kogu kalendriaastat 2012 arvesse võttes 40,32 %. 

3 Lõplik heakskiitmine oli 2013. aasta mai seisuga veel pooleli. 

4 Pakkumuses kirjeldati seda kui tänapäeva nõuetele vastavat. 

5 Komisjoni ja Malta valitsuse vahel sõlmitud asjaomane toetusleping sisaldab näiteks kontoriruumide liigenduse muutmist, kahekordseid 
klaase, IT- ja turvainfrastruktuuri, nõupidamisteruumi sisseseadmist jne.
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II LISA 

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet, EASO (Valletta sadam, Malta) 

Pädevus ja tegevus 

Aluslepingust 
tulenevad liidu 
pädevusvaldkonnad  

(Euroopa Liidu 
lepingu artikkel 3 
ning Euroopa Liidu 
toimimise lepingu 
artiklid 67, 78 ja 80) 

 

Liit moodustab oma kodanikele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva sisepiirideta ala, kus 
isikute vaba liikumine on tagatud koos välispiirikontrolli, varjupaiga ja sisserändega ning 
kuritegevuse ennetamise ja selle vastu võitlemisega seotud asjakohaste meetmete 
rakendamisega. 

Liit arendab välja varjupaiga, täiendava kaitse ja ajutise kaitsega seotud ühise poliitika, mille 
eesmärk on tagada sobiv seisund kõikidele rahvusvahelist kaitset vajavatele kolmandate riikide 
kodanikele ning tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte järgimine. Nimetatud poliitika 
peab vastama 28. juuli 1951. aasta Genfi konventsioonile ja 31. jaanuari 1967. aasta 
pagulasseisundit käsitlevale protokollile ning teistele asjakohastele lepingutele. 

Nimetatud eesmärgil tuleb vastu võtta meetmed Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kohta, mis 
hõlmab: kogu liidus kehtivat ühetaolist varjupaigaseisundit kolmandate riikide kodanikele; 
ühetaolist täiendava kaitse seisundit kolmandate riikide kodanikele, kes Euroopa varjupaika 
saamata vajavad rahvusvahelist kaitset; ühist ajutise kaitse süsteemi ümberasustatud isikutele 
nende massilise sissevoolu korral; ühist menetlust ühetaolise varjupaiga või täiendava kaitse 
seisundi andmiseks ja äravõtmiseks; kriteeriume ja mehhanisme, millega määratakse kindlaks, 
milline liikmesriik on vastutav varjupaiga- või täiendava kaitse taotluse läbivaatamise eest; 
varjupaiga või täiendava kaitse taotlejate vastuvõtmise tingimusi käsitlevaid norme; partnerlust 
ja koostööd kolmandate riikidega, et juhtida varjupaika, täiendavat või ajutist kaitset taotlevate 
isikute sissevoolu. 

Kui ühes või mitmes liikmesriigis tekib kolmandate riikide kodanike ootamatu sissevoolu tõttu 
hädaolukord, võib nõukogu võtta komisjoni ettepaneku põhjal vastu ajutisi meetmeid asjaomase 
liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide toetamiseks. 

Liidu varjupaigapoliitika kavandamisel ja elluviimisel juhindutakse solidaarsuse ning vastutuse, 
sealhulgas finantskoormuse liikmesriikide vahelise õiglase jagamise põhimõtetest. 

Tugiameti pädevus 

(Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus 
(EL) nr 439/2010, 
millega asutatakse 
Euroopa 
Varjupaigaküsimuste 
Tugiamet) 

 

Eesmärgid 

EASO ülesanne on toetada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi väljatöötamist. EASO eesmärk 
on hõlbustada, koordineerida ja tugevdada liikmesriikide praktilist koostööd 
varjupaigavaldkonnas ning osutada operatiivabi ja koordineerida abi osutamist liikmesriikidele, 
kelle varjupaiga- ja vastuvõtusüsteem on sattunud erilise surve alla; sealhulgas koordineerida 
liikmesriikide ekspertidest koosnevate varjupaigatugirühmade tegevust ning osutada teaduslikku 
ja tehnilist abi liidu poliitika ja õigusaktide väljatöötamisel kõikides valdkondades, mis otseselt 
või kaudselt mõjutavad varjupaigaküsimusi.  

Ülesanded 

– Pidev abi: varjupaigaprotsessi üldise kvaliteedi toetamine ja parandamine ühise koolituse, 
varjupaigateemalise koolituskava, ühise kvaliteedi ning ühise päritolumaa info abil. 

– Eriabi: konkreetsetele vajadustele kohandatud abi, võimekuse arendamine, 
ümberpaigutamine, konkreetne tugi ja kvaliteedikontrolliprotsessid. 

– Erakorraline abi: solidaarsuse organiseerimine erilise surve all olevate liikmesriikide jaoks 
– pakkudes ajutist tuge ja abi riigi varjupaigasüsteemi parandamiseks või uuesti üles 
ehitamiseks. 

– Teabe- ja analüüsitugi: teabe ja andmete jagamine ja kogumine, analüüs ja hindamine: 
mitte üksnes teabe võrdlemine ja jagamine, vaid ühiste suundumuste analüüs ning ühine 
hindamine. 

– Kolmandate riikide toetamine: välismõõtme toetamine, kolmandate riikidega loodavate 
partnerluste toetamine eesmärgiga jõuda ühiste lahendusteni (nt suutlikkuse edendamise ja 
piirkondliku kaitse programmide, ning liikmesriikide ümberasumisega seotud meetmete 
koordineerimise abil. 
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Juhtimine Haldusnõukogu 

Koosseis  
Üks liige igast liikmesriigist (v.a Taani) ning kaks liiget komisjonist; üks ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) hääleõiguseta esindaja. Kõik liikmed nimetatakse ametisse, 
arvestades nende kogemust, töökohustusi ja laialdasi erialateadmisi varjupaigaküsimustes. 

Horvaatiat kutsutakse haldusnõukogu koosolekutest ning teistest asjakohastest koosolekutest 
vaatlejana osa võtma kuni 1. juulini 2013, kui ta sai EASO täisliikmeks (peale ELi ja Horvaatia 
2011. aasta assotsiatsioonilepingu jõustumist). 

Taanit, Islandit, Liechtensteini, Norrat ja Šveitsi kutsutakse haldusnõukogu koosolekutest ning 
teistest asjakohastest koosolekutest vaatlejana osa võtma. 

Ülesanded  
Haldusnõukogu kui EASO juht- ja planeerimisorgani peamised ülesanded on loetletud EASO 
määruse artiklis 29 ning need hõlmavad tegevdirektori ametisse nimetamist, tugiameti järgmise 
aasta töökava, aastaaruannete ja eelarve vastuvõtmist. Haldusnõukogu peab tagama, tugiamet 
täidab oma ülesandeid tõhusal viisil.  

Tegevdirektor 

Tegevdirektor on oma ülesannete täitmisel sõltumatu, ta on tugiameti seaduslik esindaja, 
vastutab muu hulgas tugiameti halduskorralduse ja töökava ning haldusnõukogu otsuste 
elluviimise eest. Praegune tegevdirektor Dr Robert K. Visser on ametis alates 1. veebruarist 
2011. Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat. Ametiaega võib pikendada veel kolmeks aastaks. 
Nõuandev kogu 

EASO moodustas vastavalt oma asutamismääruse artiklile 51 nõuandva kogu. Nõuandev kogu 
tagab EASO-le tiheda dialoogi kodanikuühiskonna organisatsioonide ning asjakohaste pädevate 
asutustega. Nõuandev kogu on vahend teabevahetuseks ja teadmiste kogumiseks tugiameti ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ning varjupaiga valdkonna asjakohaste asutuste vahel. 
Vastavalt EASO määrusele tuleb nõuandev kogu kokku vähemalt kord aastas. Lisaks on EASO-
l oma aasta konsultatsioonikalender erinevate konsultatsioonimeetodite ja tegevuste 
organiseerimiseks, milleks on näiteks ekspertide kohtumised, töötoad, seminarid ja online-
konsultatsioon. 
Siseaudit 

Euroopa Komisjoni siseauditi talitus. 

Välisaudit 

Euroopa Kontrollikoda. 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon 

Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal. 

2013. aastal 
tugiameti käsutusse 
antud ressursid  

Lõplik eelarve 

12 miljonit eurot  

Töötajate arv seisuga 31. detsember 2013: 

Heakskiidetud ametikohti (ajutised töötajad): 45 Täidetud ametikohad: 44 
Muid ametikohti (lepingulised töötajad ja lähetuses viibivad riiklikud eksperdid): 32 Täidetud 
ametikohad: 27 
Personal kokku: 77 
Täidetud ametikohad: 71, kes jaotuvad vastavalt tööülesannetele järgnevalt: 
– põhitegevus: 43 
– haldus- ja tugiülesanded: 28 

2013. aastal 
pakutud tooted ja 
teenused 

EASO tegevus jaotub viide peamisse valdkonda: pidev abi, eriabi, erakorraline abi, teabe ja 
analüüsitugi ning kolmandate riikide toetamine. 

Pidev tugi: koolituste alal korraldas EASO 13 koolitajate koolitamise üritust, töötas välja kolm 
uut koolitusmoodulit ja ajakohastas kuus juba olemasolevat moodulit, töötas välja kaks 
koolituskäsiraamatut ja koolitusmaterjalide kogumissüsteemi, lõi uue õpitee, korraldas iga-
aastase didaktilise seminari, kaks riiklike kontaktpunktide koolituskohtumist ja ühe koolituse 
võrdlusrühma kohtumise. 

EASO töö, mis puudutas varjupaigataotluste menetluste ja otsuste kvaliteeti, hõlmas tugiameti 
kvaliteedimaatriksi väljatöötamist, korraldati neli praktilise koostöö kohtumist ja üks riiklike 
kontaktpunktide kvaliteedialane kohtumine. 
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Päritoluriike käsitleva teabega seoses võttis EASO vastu päritoluriike käsitleva teabe võrgustiku 
lähenemisviisi, lõi kolm päritoluriiki käsitleva teabe erivõrgustikku Süüria; Somaalia ja Pakistani 
kohta, tegi ELi ühise päritoluriike käsitleva teabe portaali kaudu kättesaadavaks 2108 uut 
päritoluriiki käsitleva teabe dokumenti, korraldas kaks ühise portaali riiklike juhtide kohtumist, 
korraldas kaks päritoluriike käsitleva teabe strateegilise võrgustiku kohtumist ja kümme 
konkreetsetele riikidele suunatud töötuba ja seminari. Lisaks koostas EASO Lääne-Balkani 
riikide võrdleva analüüsi ja viis läbi päritoluriike käsitleva teabe portaali koolituse. 

Saatjata alaealiste teemal avaldas EASO väljaande pealkirjaga „EASO age assessment 
practice in Europe”, korraldas neli praktilise koostöö kohtumist, iga-aastase saatjata alaealiste 
teemalise konverentsi ja viis läbi perede leidmise teemalise uuringu. 

EASO ajakohastas liikmesriikides otsetõlkeks pakutavate keelte nimekirja, osales asjakohastel 
inimkaubandusega tegelevate JSK asutuste kohtumistel ja tugevdas koostööd liikmesriikide 
kohtute liikmetega. 

Eriabi: EASO käivitas Rootsile ja Itaaliale antava eriabi. Rootsi puhul korraldati kaks koolitust 
EASO moodulite kohta ning Itaalia puhul aidati ellu viia spetsiaalne toetuskava, mis koosnes 
45st tugitegevusest. Kümnesse tugirühma värvati 25 eksperti, kes viisid läbi kuus temaatilist 
töötuba Dublini ja päritoluriike käsitleva teabe kohta, Itaalia vastuvõtusüsteemi kaardistamise ja 
korraldasid koolituse Itaalia kohtunikele. Lisaks korraldas EASO kaks ümberpaigutamist 
käsitlevat praktilise koostöö kohtumist, osales esimesel iga-aastasel ümberpaigutamist 
käsitleval foorumil ja võttis osa Vahemere rakkerühma tööst (mille kaheksa tegevust on EASO-
le määratud).  

Erakorraline abi: EASO andis erakorralist abi Kreekale ja Bulgaariale, värvates 25-de 
varjupaigaküsimuste tugimeeskonda 49 eksperti. Kreekas viidi ellu EASO-UNHCR projekt, mis 
puudutas pooleliolevate juhtumite käsitlemist, samuti korraldati hädaolukorra õppus Rumeenia-
Ungari piiril koostöös Frontexiga. Tugiamet korraldas kolm varjupaigaekspertide reservnimekirja 
riiklike kontaktpunktide kohtumist  

Teabe- ja analüüsitugi: EASO avaldas oma aastaaruande, mis käsitles ELi varjupaiga 
valdkonda 2012. Aastal, kolm varjupaigaküsimuste kvartaliaruannet ja 12 igakuist 
varjupaigaküsimuste aruannet. Lisaks töötas EASO välja ELi asüülivaldkonna varajase 
hoiatamise ja valmisoleku süsteemi II staadiumi. 

Kolmandate riikide toetamine: EASO võttis vastu välistegevuse strateegia, osales Praha 
protsessis ja ELi liikuvuspartnerluses Tuneesia ja Marokoga ning rände-, liikuvuse- ja 
julgeolekuteemalises dialoogis Jordaaniaga. Detsembris 2013 lepiti nende kolme riigiga kokku 
Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumenti raames ühe projekti elluviimine. EASO korraldas ka 
kaks praktilise koostöö kohtumist – ühe ümberasustamise ja ühe Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi välismõõtme kohta – ning osales kahes tehnilise abi ja teabevahetuse 
rahastamisvahendi (TAIEX) töötoas. 

EASO organisatsioonilised saavutused: organiseeris neli haldusnõukogu koosolekut, võttis 
vastu neli haldusnõukogu otsust, allkirjastas töökokkuleppe UNHCR-i ja FRA-ga, pidas oma 
kolmanda konsultatiivfoorumi ning konsulteeris mitmetes küsimustes kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega. EASO võttis vastu oma mitmeaastase töökava 2014–2016. Euroopa 
Komisjon hindas 2013. aastal EASO praktilise koostöö mõju varjupaigaküsimustele ja Euroopa 
ühisele varjupaigasüsteemile.  

Allikas: tugiameti edastatud lisa.  
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11: See summa oli ligikaudne hinnang, sest EASO ootas kõigi 2013. aastal palgatud töötajate 
hüvitiste puhul individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti kinnitust. EASO kasutab exceli 
formaadis palgajälgimissüsteemi, kus talletatakse iga töötaja saadud või saadaolevad maksed. 
 
12: Hilinenud maksete osakaal vähenes tunduvalt 2013. aasta suveks. Siiski suurenes hilinenud 
maksete osakaal jällegi 2013. aasta viimases kvartalis aasta lõpus oluliselt kasvanud töökoormuse 
tõttu. Maksete hilinemise vähendamiseks on kasutusele võetud uued menetlused, nagu hulgimaksed. 
 
13: Need kuus sisekontrollistandardit rakendatakse täielikult 2014. aastal.  
 
14: EASO tunnistab, et eelarve haldamine paranes 2013. aastal märkimisväärselt ning amet jälgib 
pidevalt eelarvekohustuste täitmist. See tagab eelarve täitmise kõrge määra ja eeskirjade järgse 
ülekandmismäära.  
 
EASO kasutab eelarvekohustuste igakuise seire ja aruandluse süsteemi, mis tagab kulukohustuste 
õigeaegse vabastamise ning piirab olemasolevate õiguslike kohustustega seotud vajalike ja piisavate 
summade ülekandmise n+1 aastaga. 
 
16: Kirjalike testide ja intervjuude küsimused koostatakse alati ametikoha nõuete põhjal, mis on 
märgitud vaba ametikoha teates. Neid ei koostata enne esialgset koosolekut konfidentsiaalsuse tõttu. 
Mitme esmatähtsa kutsekriteeriumi puhul, nagu suurepärane planeerimis- ja 
probleemilahendusoskus, esineb ebaõiglase hindamise risk, kui kandidaati hinnatakse taotlusvormi 
alusel. Läbipaistvuse suurendamiseks esitab EASO vaba ametikoha teate eraldi lõigus kõik intervjuu 
käigus hinnatavad kriteeriumid. EASO võttis arvesse kontrollikoja märkust ja muutis 
valikukomisjonide huvide konflikti puudumise deklaratsiooni. 29. novembril 2013 võeti vastu 
huvikonfliktide ennetamise ja haldamise strateegia. 
 
17: Kaalud ja künnised kehtestatakse enne taotluste läbivaatamist. EASO värbamispoliitika kohaselt 
on intervjuule kutsumise ja reservnimekirja lisamise künnis 70% ning seda kasutatakse kõigis 
valikumenetlustes. Ka valikumenetluste protokollides on märgitud, et künnised määratakse eelnevalt 
kindlaks. 
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