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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 teiste audiitorite tööst saadud auditi 

tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi. 

KINNITAV AVALDUS 

3. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris kontrollikoda: 

a) tugiameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest2 ja eelarve täitmise 

aruannetest3

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. 

 31. detsembril 2014. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, 

Juhtkonna kohustused 

4. Juhtkond vastutab tugiameti raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise 

eest ning aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest4

                                                      

1 ELT L 132, 29.5.2010, lk 11. 

: 

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

3 Need koosnevad eelarve tulemiaruandest ja selle lisast. 
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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 raamatupidamiseeskirjadel5

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. 

 

põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist ning arvestushinnangute 

koostamist, mis on asjaolusid arvestades mõistlikud. Tegevdirektor kiidab tugiameti 

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; 

Audiitori kohustused 

5. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile ja nõukogule6

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

 

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. 

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). 

6 Määruse (EL) nr 1271/2013 artikkel 107. 
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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 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. Käesoleva aruande ja kinnitava avalduse koostamisel võttis 

kontrollikoda arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd, mis hõlmas tugiameti raamatupidamise 

aastaaruande kontrollimist vastavalt ELi finantsmääruse artikli 208 lõikes 4 sätestatud nõuetele7

7. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase 

aluse kinnitava avalduse esitamiseks.  

. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

8. Kontrollikoja hinnangul kajastab tugiameti raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes 

aspektides õiglaselt tugiameti finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning tugiameti 

finantstulemusi ja rahavooge nimetatud ajavahemikus 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 perioodi 1. jaanuar kuni 31. detsember 2014 

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja 

korrektsed. 

10. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla. 

                                                      

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1). 
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11. Tugiameti eelarve haldussüsteemis (ABAC) kanti 2014. aastal üle eelarvelisi 

kulukohustusi kogusummas 1,3 miljonit eurot, mis ei olnud juriidiliste kohustustega kaetud. 

See on finantsmäärusega vastuolus. Pärast kontrollikoja auditit otsustas tugiamet 

eeskirjadevastased ülekandmised korrigeerida ja see kajastus tugiameti 2014. aasta lõplikus 

aastaaruandes. Kuna 2014. aasta eelarveperiood oli juba suletud, ei olnud seda enam 

võimalik korrigeerida ja see tuleb teha 2015. aasta eelarveperioodil. 

KOMMENTAARID TEHINGUTE SEADUSLIKKUSE JA KORREKTSUSE KOHTA 

KOMMENTAARID SISEKONTROLLIMEHHANISMIDE KOHTA 

12. 1 062 (28,6 %) kõigist sooritatud maksetest tehti pärast finantsmäärusega sätestatud 

ajapiiranguid. Maksed hilinesid keskmiselt 24 päeva. 

KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA 

13. 2013. aastast üle kantud kulukohustustega seotud liigendamata assigneeringute 

689 875 euro suurusest summast tühistati 2014. aastal 146 417 eurot (21,2 %) (2013. aastal 

16,5 %). Selline olukord viitab puudustele eelarve planeerimises ning on vastuolus eelarve 

aastasuse põhimõttega. Tühistamised on põhiliselt seotud ajutiste tööjõuteenuste tellimise 

ja töötajate koolituskursuste korraldamise ning haldusalaste tugiteenuste ja tõlkekuludega. 

14. Tugiamet kasutas kulukohustuste assigneeringutest ainult 12,4 miljonit eurot ehk 

84,7 % heakskiidetud eelarvest (2013. aastal 10,5 miljonit eurot ehk 87,3 %). 2015. aastasse 

üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli kõrge II jaotises (halduskulud) 

– 608 848 eurot (27,9 %) (2013. aastal 540 269 eurot ehk 30,7 %) ja oli põhiliselt seotud 

2014. aastal osutatud nõustamis- ja IT-alaste konsultatsiooniteenustega, mille eest arved 

esitatakse või makstakse alles 2015. aastal. 

MUUD KOMMENTAARID 

15. Tugiameti tööjõu voolavus on suur – 2014. aastal lahkus tugiametist 14 töötajat, sh neli 

juhtivtöötajat. Tööjõu suur voolavus ohustab oluliselt iga-aastases ja mitmeaastases 

tööprogrammis kehtestatud eesmärkide saavutamist. 
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16. Tegevdirektori otsuse kohaselt liigitatakse EASO korraldatud kohtumistel osalejate 

hüvitamisele kuuluvad kulud kolme kategooriasse (A, B või C). 2014. aastal oli kohtumistel 

osalejatele hüvitatud kulude kogusumma 997 506 eurot. A-kategooria osalejad, kes peaksid 

kohtumistel täitma eriülesandeid, saavad reisikulude ja päevarahade kindlasummalist 

hüvitist, kuid B-kategooria osalejatele makstakse vaid reisikulude kindlasummalist hüvitist. 

C-kategooria osalejatele ei ole hüvitisi ette nähtud. A-kategooria hüvitiste saajate arv 

suurenes 61 %-lt 2013. aastal 69 %-le 2014. aastal. Puuduvad dokumendid, mis õigustaksid 

osalejate kolme kategooriasse liigitamist.  

EELMISTE AASTATE 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. septembri 2015. aasta koosolekul Luxembourgis. 

 

     Kontrollikoja nimel 

 

       president 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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I lisa 

Eelmise aasta kommentaaride põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja kommentaar 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata /ei 
kohaldata) 

2012 16 sisekontrollistandardist 10 ei ole veel täielikult rakendatud. Pooleli 

2012 
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 

2013 Auditi käigus ei tehtud kättesaadavaks andmeid, mille alusel kaeti 40 000 eurot, mis oli seotud 
2013. aastal tööle võetud personali kulude ja hüvitistega. Ei kohaldata 

2013 Kõikide tehtud maksete hulgast tehti 446 (18 %) makset pärast finantsmäärusega sätestatud 
ajapiiranguid. Maksed hilinesid keskmiselt 21 päeva. Alustamata 

2013 16 sisekontrollistandardist 6 ei ole veel täielikult rakendatud. Pooleli 

2013 

Tugiamet oli oma 2013. aasta eelarvelised vajadused 13 % võrra tegelikest suuremaks hinnanud 
(2012: 32 %) ja kulukohustustega katnud vaid 10,4 miljonit eurot. Ülekantud assigneeringute 
summa suurenes aga 24 %, moodustades 2,5 miljonit eurot (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. 

Ei kohaldata 
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Aasta Kontrollikoja kommentaar 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata /ei 
kohaldata) 

2013 

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. 

Ei kohaldata 

2013 

Värbamismenetluste läbipaistvust tuleb suurendada: kirjalike testide ja intervjuude küsimused 
määrati kindlaks alles pärast avalduste läbivaatamist, mis suurendab riski, et avaldused mõjutavad 
küsimuste kehtestamist; 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. 

Pooleli 
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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. 
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Ülesanded 
– Pidev abi: varjupaigaprotsessi üldise kvaliteedi toetamine ja 

parandamine ühise koolituse, ühise varjupaigateemalise koolituskava 
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). 

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. 
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 
ametissenimetamist, 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 
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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. 

2014. aastal 
tugiameti käsutusse 
antud ressursid 
(sulgudes 
2013. aasta 
andmed) 

Lõplik eelarve 
15 663 975 eurot (12 miljonit eurot) 
Töötajate arv seisuga 31. detsember 2014 
Heakskiidetud ametikohti (ajutised töötajad): 51 (45) Täidetud ametikohad: 
48 (44) 
Muid ametikohti (lepingulised töötajad ja lähetatud riiklikud eksperdid1): 33 
(32) Täidetud ametikohad: 31 (27) 
Personal kokku: 84 (77) 
Täidetud ametikohad: 792 (71), kes jaotuvad vastavalt tööülesannetele 
järgnevalt: 
– põhitegevus: 45 (43) 
– haldus- ja tugiülesanded: 34 (28) 

2014. aasta tooted 
ja teenused 

EASO tegevus jaotub viide peamisse valdkonda: pidev abi, eriabi, 
erakorraline abi, teabe ja analüüsitugi ning kolmandate riikide toetamine. 
Pidev abi: koolituste alal korraldas EASO 13 koolitajate koolitamise üritust, 
kolm piirkondlikku koolitusüritust, töötas välja ühe uue koolitusmooduli ja 
ajakohastas neli juba olemasolevat moodulit, töötas välja kaks 
koolituskäsiraamatut ja koostas ühe koolitusmaterjalide kogumissüsteemil 
põhineva aasta koolitusaruande, korraldas iga-aastase didaktilise seminari, 
ühe riiklike kontaktpunktide koolituskohtumise ja algatas EASO 
koolitussüsteemi sertifitseerimisprotsessi. 
EASO töö, mis puudutas varjupaigataotluste menetluste ja otsuste kvaliteeti, 
hõlmas menetlusele juurdepääsu temaatilist kaardistamist, erivajadustega 
isikute ja spetsiaalsete menetluste määratlemist, isikuküsitluste 
kvaliteedivahendit käsitleva väljaande Quality Tool on Personal Interview 
koostamist, kolme temaatilise kohtumise korraldamist, kaheksa töörühmade 
kohtumist ja ühe riiklike kontaktpunktide kvaliteedialase kohtumise 
korraldamist. EASO tugevdas veelgi koostööd liikmesriikide 
kohtutöötajatega, korraldades iga-aastase konverentsi ja 3 ekspertide 
kohtumist, ning töötas välja ELi pagulase staatuse saamise miinimumnõuete 
direktiivi artikli 15 punkti c praktilise töövahendi. Inimkaubanduse 
valdkonnas koordineeris EASO ajavahemikul oktoober 2012 kuni oktoober 
2014 justiits- ja siseküsimuste ametkondade poolt inimkaubanduse 
käsitlemiseks välja töötatud aruande „Ühistegevused” koostamist ja 
korraldas ühe ekspertide kohtumise. 
EASO korraldas saatjata alaealiste teemalise praktilise koostöö konverentsi 
ja neli temaatilist kohtumist, avaldas väljaande perede leidmise kohta ja 
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algatas väljaande EASO age assessment practice in Europe hindamise. 
Päritoluriiki käsitleva teabe alal arendas EASO edasi päritoluriigi teabe 
portaali, millel oli 580 aktiivset kasutajat; lõi neli uut päritoluriigi teabe 
erivõrgustikku Iraani, Iraagi, Venemaa ja Afganistani kohta; korraldas kaks 
kohtumist ja neli koolitusüritust ühise portaali riiklikele juhtidele, kaks 
päritoluriike käsitleva teabe strateegilise võrgustiku kohtumist ja 13 
konkreetsetele riikidele suunatud töötuba ja seminari. Lisaks koostas EASO 
kaks päritoluriiki käsitleva teabe aruannet (Somaalia ja Tšetšeenia kohta) ja 
väljaande Tools and tips for online COI research (vahendid ja näpunäited 
veebis päritoluriiki käsitleva teabe otsimiseks). 
Eriabi: eriabi anti Itaaliale, viies seeläbi lõpule 2013. aastal alustatud 
spetsiaalse toetuskava, ja alates 2014. aasta juunist Küprosele. EASO 
korraldas kuus varjupaigataotluste ühise käsitlemise pilootprojekti ja kuus 
toetuse andmise, erandolukorra plaanimise, ümberpaigutamise ja 
vastuvõtmisega seotud vahendeid käsitlevat praktilise koostöö kohtumist. 
EASO osales iga-aastasel ümberasumis- ja ümberpaigutamise foorumil ja viis 
lõpule ümberasumistsüklite kaardistamise liikmesriikides. Lisaks viis EASO 
koostöös teiste sidusrühmadega Vahemere rakkerühma raamistikus ellu 
kaheksa meedet. 
Erakorraline abi: EASO andis erakorralist abi Kreekale ja Bulgaariale, viies 
ellu vastavad tegevuskavad. EASO korraldas kaks varjupaigaekspertide 
reservnimekirja riiklike kontaktpunktide kohtumist. 
Teabe- ja analüüsitugi: EASO avaldas oma aastaaruande, mis käsitles ELi 
varjupaiga valdkonna olukorda 2013. aastal, ja mille koostamisse panustas 
üle 40 sidusrühma. Lisaks koostas EASO kolm varjupaigaküsimuste 
kvartaliaruannet, 12 igakuist varjupaigaküsimuste aruannet ja seitse 
juhtumipõhist aruannet. Tugiamet korraldas ka kaks statistika koostamise 
rühma kohtumist, viis lõpule oma varajase hoiatamise ja valmisoleku 
süsteemi teise etapi elluviimise ja koostas kolmanda etapi ettepaneku.  
Kolmandate riikide toetamine: tugiamet alustas EASO välismõõtme 
strateegia elluviimist, keskendudes eelkõige Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendi raames Jordaania, Tuneesia ja Marokoga elluviidavale 
projektile. EASO lõi välismõõtme võrgustiku, korraldas kaks praktilise 
koostöö kohtumist ning tõlkis ühe EASO koolitusmooduli araabia keelde. 
EASO organisatsioonilised saavutused ja koostöö sidusrühmadega: EASO 
korraldas kolm haldusnõukogu koosolekut, võttis vastu kolm haldusnõukogu 
otsust, allkirjastas töökokkuleppe eu-LISA-ga, pidas oma neljanda 
konsultatiivfoorumi ning konsulteeris mitmetes küsimustes 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega. 2014. aastal oli EASO justiits- ja 
siseküsimuste asutuste võrgustiku eesistuja ning korraldas selle raames kolm 
kontaktrühmade kohtumist ning ühe justiits- ja siseküsimuste ametkondade 
juhtide kohtumise. EASO tugevdas asutusesisest ja -välist teabeedastust: 
võeti vastu teabeedastusstrateegia, avaldati regulaarselt pressiteateid ja 
teabelehti ning korraldati EASO teabepäev liikmesriikides ja Euroopa 
Parlamendis.  
2014. aastal käivitati EASO välishindamine. 

1 Seisuga 31.12.2014 vähenes ettenähtud lähetatud riiklike ekspertide arv 14-lt 12-le. 
2 Sealhulgas seisuga 31.12.2014 tehtud tööpakkumised. 
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Allikas: tugiameti edastatud lisa.  
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AMETI VASTUSED 
 
 

11. Amet on teinud eelarve haldamise süsteemi lõplikku 2015. aasta perioodi vajalikud 

parandused, nagu märkis kontrollikoda. 

12. EASO mõistab, et hilinenud maksete osakaal on liiga suur, ja tegeleb olukorra 

põhjustega. 2015. aasta teises pooles kehtestatakse erimeetmed, et oluliselt vähendada 

hilinenud maksete senist osakaalu eelarveaasta lõpus. 

13.–14. EASO vaatab aastaeelarve aasta jooksul vähemalt kaks korda läbi, alates 

2015. aasta II kvartalist, et täiustada eelarve planeerimist ja täitmist ning vähendada 

eelarveaasta lõpus ebaproportsionaalselt suuri ülekandmisi. Samuti on EASO juunis 2015 

võtnud kasutusele uue eelarvestaatuse kuuaruande vormingu, milles analüüsitakse 

üksikasjalikult eelarve täitmist takistavaid tegureid ja soovitatakse eelarvevahendite 

käsutajatele õigeaegseid parandusmeetmeid. III ja IV kvartaliks on kavandatud ametisisesed 

eelarve täitmise ja finantshalduse õpikojad, kus käsitletakse ka eelarve täitmist. Nende 

meetmete kombinatsiooniga soovib EASO saavutada 2015. aastal eelarve palju paremat 

täitmist. 

15. EASO on võtnud tööle eelmisel aastal lahkunud töötajate asendajad ning kõik 

ametikohad on täidetud või toimuvad praegu värbamismenetlused. Ameti jaoks on kõige 

väärtuslikum vara tema töötajad ning töötatakse välja seda lähenemist toetavad 

personaliosakonna toimingud. 

16. EASO võtab kommentaarid teadmiseks ja tagab, et saadetavad kutsed väljendavad 

kohaldatava hüvitise kategooriat selgemini. 

EASO eeldab korraldatavas tegevuses osalemise ja panustamise väga kõrget eriteadmiste 

taset, nagu on märgitud tugidokumentatsioonis ja aasta tööprogrammis. Seepärast on 

loogiline, et osalejate sage liigitamine A-kategooriasse tuleneb sellistest nõuetest. 
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