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Sissejuhatus 
01 Vallettas asuv Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (edaspidi „amet“ või 
„EASO“) loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 439/20101 ning selle 
eesmärk on tihendada liikmesriikide praktilist koostööd varjupaigaküsimustes, et 
liikmesriigid suudaksid paremini täita ELi ja rahvusvahelisi kohustusi pakkuda kaitset 
neile, kes seda vajavad. Alates 2015. aastast on amet toetanud rändekriisi kontekstis 
Kreekat ja Itaaliat.  

02 Amet haldab pagulaskriisiga seotud operatsioone detsentraliseeritud keskkonnas; 
tal on mitu piirkondlikku kontorit Itaalias ja Kreekas ning alates 2018. aastast ka 
Küprosel. Detsentraliseeritud keskkond on üks oluline lisaprobleem, mis raskendab 
tegevuse elluviimist kooskõlas kohaldatava õigusraamistikuga. 

03 Oma tegevuses sõltub amet suhteliselt suurel määral liikmesriikide koostööst, nt 
seoses sellega, kui palju liikmesriigid lähetavad eksperte varjupaigaekspertide 
reservnimekirja raames (millele on osutatud EASO asutamismääruse artiklis 15). Kuna 
liikmesriikide lähetatud ekspertide arv on väike, kasutab amet operatiivabi ülesannete 
täitmisel kohapeal ka lepingulisi ajutisi töötajaid. 

04 Alates 2018. aastast on amet teinud suuri jõupingutusi oma 
sisekontrollisüsteemide parandamiseks ja parandanud märkimisväärselt oma 
juhtimisprotsesse.  

05 2019. aastal taastas amet asutusesisese õigusteenistuse. Ta võttis tööle oma 
esimese järelkontrollija ning on loonud uue sise- ja järelkontrolliteenistuse. Amet on 
astunud ka samme, et eraldada töötajate leidmiseks piisavalt vahendeid ja lühendada 
töölevõtmiseks kuluvat aega. Peale selle on ta võtnud parandusmeetmeid maksete 
hilinemise vältimiseks. Need meetmed on vähendanud oluliselt hilinenud maksete 
määra. 

                                                      
1 ELT L 132, 29.5.2010, lk 11. 
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06 Joonisel 1 esitatakse ameti peamised arvandmed2. 

Joonis 1. Ameti peamised arvandmed 

 
* Eelarvenumbrid põhinevad eelarveaastal kasutatavate maksete assigneeringute kogusummal. 

** Töötajaskond hõlmab ELi ametnikke, ELi ajutisi teenistujaid, ELi lepingulisi töötajaid ja lähetatud 
riiklikke eksperte, kuid mitte ajutisi töötajaid ja konsultante. 

Allikas: Euroopa Liidu eelarveaasta 2018 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ja Euroopa 
Liidu eelarveaasta 2019 esialgne konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ning ameti esitatud 
andmed töötajate arvu kohta. 

Kinnitavat avaldust toetav teave 

07 Kontrollikoja auditi käsitlusviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, 
tehingute otsesest kontrollimisest ning ameti järelevalve- ja kontrollisüsteemide 
peamiste kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse vajaduse korral teiste 
audiitorite tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse ameti juhtkonna 
esitatud teavet.  

                                                      
2 Ameti pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil 

www.easo.europa.eu. 

106

118

Eelarve (miljonites eurodes)*

207

296

Töötajate arv (seisuga 31. detsember)**

2019
2018

http://www.easo.europa.eu/
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne 

Arvamus 
08 Auditeerisime 

a) ameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest3 ja 
eelarve täitmise aruannetest4 31. detsembril 2019. aastal lõppenud 
eelarveaasta kohta, ning 

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust, 

nagu sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

09 Meie hinnangul annab ameti raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 
2019 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides õiglase pildi ameti 
finantsseisundist 31. detsembri 2019. aasta seisuga, finantstulemustest, 
rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal vastavalt selle 
finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 
arvestuseeskirjadele. Viimased põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandarditel. 

                                                      
3 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 

muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid. 

4 Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja 
selgitavaid lisasid. 
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkus ja korrektsus 

Tulud 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta 

10 Meie hinnangul on 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Maksed 
Alus märkustega arvamuse esitamiseks raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 
  

11 Kontrollikoda järeldas auditiaruandes EASO kohta eelarveaastal 2018, et 
ameti hankemenetlused ajutiste töötajate leidmiseks Itaalias olid õigusnormide 
vastased. Seetõttu on maksed, mille EASO tegi 2019. aastal asjaomase, EASO poolt 
2018. aastal sõlmitud lepingu alusel, kogusummas 13 605 298 eurot õigusnormide 
vastased. 

Juhime tähelepanu sellele, et EASO võttis nende õigusnormide rikkumise 
parandamiseks meetmeid. 

12 Oma aruannetes EASO kohta eelarveaastatel 2016 ja 2017 järeldas 
kontrollikoda ka seda, et ameti hankemenetlused ajutiste töötajate leidmiseks 
Kreekas ja ameti ruumide üürimiseks Lesbosel olid olnud õigusnormide vastased. 
Seepärast on EASO poolt 2019. aastal nende 2016. ja 2017. aasta 
hankemenetluste põhjal sõlmitud lepingute alusel tehtud maksed vastavalt 
summas 188 394 eurot ja 74 885 eurot samuti õigusnormide vastased. 

Juhime tähelepanu sellele, et seoses hankemenetlusega ajutiste töötajate 
leidmiseks Kreekas makseid enam teha ei tule. Peale selle on amet võtnud 
parandusmeetmeid ja sõlmis 2018. aasta märtsis uue ajutiste teenuste 
raamlepingu. 

13 Välisekspertide valimisel peab EASO järgima finantsmääruse artiklis 237 
sätestatud võrdse kohtlemise põhimõtet. EASO koostas osalemiskutse alusel, mis 
on avatud alates 2015. aastast, mitme pädevusvaldkonna välisekspertide 
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nimekirja. Me auditeerisime viit juhtumit. Nende juhtumite puhul leidsime, et 
välisekspertide valimise ja nendega lepingute sõlmimise menetlustes puudus 
süstemaatiliselt piisav kontrolljälg (nagu on sätestatud finantsmääruse artikli 36 
lõikes 3). Eelkõige ei leidnud me tõendeid selle kohta, et eksperdid olid määratud 
ülesandeid täitma ülesandeid käsitlevate kindlaksmääratud valikukriteeriumide 
alusel, mille põhjal hinnati nende eeliseid võrreldes teiste võimalike 
kandidaatidega. Seetõttu on EASO poolt 2019. aastal nendele ekspertidele tehtud 
maksed summas 111 304 eurot samuti õigusnormide vastased. 

14 EASO maksis 2019. aastal õigusnormide vastaselt kokku 13 979 880 eurot 
(millest 13 868 576 eurot tulenes õigusnormidega vastuolus olevatest 2016.–
2018. aasta menetlustest). See moodustab 14,6% kõikidest EASO 2019. aasta 
maksetest. Need õigusnormide vastaselt makstud summad ületavad käesoleva 
auditi jaoks kehtestatud olulisuse piirmäära. 

Märkustega arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

15 Välja arvatud punktis „Alus märkustega arvamuse esitamiseks maksete 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta“ kirjeldatud mõju, on 31. detsembril 2019 
lõppenud aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed meie 
hinnangul kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.  

Alus arvamuste esitamiseks 

16 Viisime auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditistandardite (ISA) ja 
eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste 
standarditega (ISSAI). Nimetatud standarditega hõlmatud kontrollikoja kohustusi 
kirjeldatakse täpsemalt käesoleva aruande audiitori kohustusi käsitlevas osas. 
Kooskõlas rahvusvahelise arvestusekspertide eetikastandardite nõukogu (IESBA) 
eetikakoodeksi ja auditeerimisega seotud eetikanõuetega oleme sõltumatu asutus 
ning täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nimetatud nõuetele ja 
IESBA eetikakoodeksile. Oleme seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal on 
arvamuse avaldamiseks piisav ja asjakohane. 

Juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest vastutavate 
isikute kohustused 

17 Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 310–325 ja ameti 
finantsmäärusele vastutab ameti juhtkond rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandardite kohase raamatupidamise aastaaruande 
koostamise ja esitamise ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 
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korrektsuse eest. See hõlmab finantsaruannete koostamiseks ja esitamiseks 
vajalike sisekontrollimehhanismide kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist 
nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulist väärkajastamist. Ameti 
juhtkond vastutab ka selle eest, et finantsaruannetes kajastatud tegevus, 
finantstehingud ja teave oleksid kooskõlas vastavate õigusaktidega. Ameti 
juhtkonnal on lõplik vastutus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest. 

18 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on ameti juhtkonna ülesanne 
hinnata ameti vastavust tegevuse jätkuvuse põhimõttele. Juhtkond peab avaldama 
ameti tegevuse jätkuvusega seotud küsimused, kui see on asjakohane, lähtudes 
raamatupidamises tegevuse jätkuvuse põhimõttest, välja arvatud juhul, kui 
juhtkond kavatseb üksuse likvideerida või tegevuse lõpetada, või kui tal puuduvad 
muud realistlikud alternatiivid. 

19 Ameti finantsaruandluse üle järelevalve tegemise eest vastutavad isikud, 
kelle ülesandeks on järelevalve ameti tegevuse üle. 

Audiitori kohustused raamatupidamise aastaaruande ja 
selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel 

20 Meie eesmärk on saada piisav kindlus selle kohta, et ameti raamatupidamise 
aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi ning selle aluseks olevad tehingud 
on seaduslikud ja korrektsed, ning esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule või muudele asjaomastele eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
eest vastutavatele institutsioonidele kinnitav avaldus, mis kinnitab ameti 
raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ning selle aluseks olevate 
tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Piisav kindlus on väga suurt tõenäosust 
tähistav kindlus, kuid see ei taga, et oluline väärkajastamine või nõuete 
mittejärgimine auditi käigus alati avastatakse. Need võivad tuleneda pettusest või 
veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad 
üksikult või koos mõjutada majandusotsuseid, mida kasutajad raamatupidamise 
aastaaruande alusel teevad. 

21 Tulude puhul kontrollime komisjonilt või koostööd tegevatelt riikidelt saadud 
toetusi ning hindame ameti tasude ja muude tulude kogumise korda (kui sellist 
tulu on saadud). 
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22 Kulude puhul auditeerime maksetehinguid, kui kulud on kantud, kirjendatud 
ja heaks kiidetud. Kõiki makseliike (sealhulgas vara soetamiseks tehtud makseid), 
välja arvatud ettemaksed, auditeeritakse nende tegemise seisuga. Ettemakseid 
auditeeritakse siis, kui vahendite saaja on nende korrakohast kasutamist 
tõendanud ning amet on need kas samal aastal või hiljem tasaarvestuse 
tegemisega heaks kiitnud. 

23 Kooskõlas rahvusvaheliste auditistandardite ja kõrgeimate kontrolliasutuste 
rahvusvaheliste standarditega tugineme kogu auditi vältel oma 
professionaalsusele ja kutsealasele skeptitsismile. Meie ülesanne on ka  

o kindlaks teha ja hinnata raamatupidamise aastaaruandes pettusest või 
vigadest põhjustatud olulise väärkajastamise ja selle aluseks olevate 
tehingute Euroopa Liidu õigusraamistiku olulise nõuetele mittevastavuse 
riski, töötada välja ja rakendada auditiprotseduure nende riskide 
käsitlemiseks ning saada auditi tõendusmaterjali, mis annaks meie 
arvamusele piisava ja asjakohase aluse. Pettusest tuleneva olulise 
väärkajastamise või mittevastavuse avastamata jätmise risk on suurem kui 
vigade puhul, sest pettus võib hõlmata keelatud kokkuleppeid, võltsimist, 
tahtlikku tegevusetust, andmete moonutamist või sisekontrollimehhanismide 
eiramist; 

o teha endale asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks (kuid mitte 
sisekontrollimehhanismide tõhususe kohta arvamuse esitamiseks) selgeks 
auditi seisukohast oluline sisekontrollisüsteem; 

o hinnata kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna 
koostatud arvestushinnangute ja nendega seotud avalduste põhjendatust; 

o teha järeldus selle kohta, kas juhtkond lähtub raamatupidamises tegevuse 
jätkuvuse põhimõttest, ning hinnata saadud auditi tõendusmaterjali põhjal, 
kas on olulist ohtu sündmusteks või tingimusteks, mis võivad ameti tegevuse 
jätkuvuse tõsise kahtluse alla seada. Kui meie arvates oluline oht eksisteerib, 
siis peame oma audiitori aruandes juhtima tähelepanu raamatupidamise 
aastaaruande asjaomastele avaldustele, või kui need on puudulikud, siis 
muutma oma arvamust. Meie järeldused põhinevad enne audiitori aruande 
valmimise kuupäeva saadud auditi tõendusmaterjalil. Edaspidised sündmused 
või tingimused võivad aga põhjustada olukorra, kus üksusel ei ole võimalik 
oma tegevust jätkata; 

o hinnata raamatupidamise aastaaruande ja sellega seotud avalduste üldist 
esitusviisi, ülesehitust ja sisu, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne 
kajastab selle aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi õiglaselt; 
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o hankida piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali ameti finantsteabe kohta, 
et esitada arvamus raamatupidamise aastaaruande ja selle aluseks olevate 
tehingute kohta. Vastutame auditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest. 
Oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest; 

o võtta vajaduse korral arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd ameti 
raamatupidamise aastaaruande kontrollimisel vastavalt ELi finantsmääruse 
artikli 70 lõikes 6 sätestatud nõuetele. 

Vahetame juhtkonnaga teavet muu hulgas auditi kavandatud ulatuse ja ajakava 
ning auditi käigus tuvastatud oluliste leidude (sh sisekontrollimehhanismide 
oluliste puuduste) kohta. Ametiga arutatavate teemade seast valime vaatlusaluse 
perioodi raamatupidamise aastaaruande auditeerimise seisukohast kõige 
olulisemad teemad, mida nimetatakse seetõttu peamisteks audititeemadeks. 
Nimetatud teemasid kirjeldatakse meie koostatud audiitori aruandes, välja 
arvatud juhul, kui teabe avalikustamine on õigusaktiga keelatud, või kui äärmiselt 
erandlikel juhtudel otsustame, et teemat ei tohi meie aruandes käsitleda, kuna 
vastasel juhul võib see tõenäoliselt avaliku huviga saadava kasu üles kaaluda. 

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

24 Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud 
meetmetest on esitatud lisas. 

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer, võttis käesoleva 
aruande vastu Luxembourgis 22. septembril 2020. 

 Kontrollikoja nimel 

  
 president 
Klaus-Heiner Lehne 
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja tähelepanekute põhjal võetud 
meetmed 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei 
kohaldata) 

2013 ja 2014 Paljud maksed tehti pärast finantsmääruses sätestatud tähtaega. Lõpetatud 

2017 Hoolimata korduvatest katsetest ei õnnestunud ametil võtta tööle 
piisavalt töötajaid.  Pooleli5 

2017 Ametil oli probleeme töötajate tööl hoidmisega. Lõpetatud 

2017 Ametil ei ole siseauditi üksust. Pooleli 

2017 

Ametil ei ole oma õigusteenistust ega kehtestatud oma 
õigusdokumentide asutusesisese läbivaatamise süstemaatilist korda. Ta 
tellib suurema osa oma õigusvaldkonna tööst allhanke korras ning tal 
puuduvad selle reguleerimiseks selged asutusesisesed otsused või 
suunised. 

Lõpetatud 

                                                      
5 Ametikohtade loetelu 2017. ja 2018. aasta eesmärgid on täidetud. 2019. aasta eesmärkide täitmine on pooleli. 
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Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja tähelepanekute põhjal võetud 
meetmed 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei 
kohaldata) 

2017 Lepingute järelevalve ajutisi töötajaid käsitlevate riigisiseste eeskirjade 
täitmise üle oli kehv.  

Kontrollikoda võtab arvesse, et Euroopa 
Liidu Kohtus on pooleli kohtuasi mitme 
küsimuse kohta, mis puudutavad renditööd 
käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/104/EÜ rakendamist ELi asutustes. 
Kuna Euroopa Liidu Kohtu lahend võib 
mõjutada kontrollikoja seisukohta ajutiste 
töötajate kasutamise kohta ametis, ei 
kontrolli kontrollikoda eelmistel aastatel 
sama teema kohta esitatud tähelepanekute 
põhjal võetud meetmeid, kuni Euroopa Liidu 
Kohus on oma otsuse teinud. 

2017 Tööajatabelite kontrollimises esines märkimisväärseid puudusi ja 
õigusnormide rikkumisi. Lõpetatud 

2017 
Leidsime 2017. aastal, et ameti kord reisikulude kontrollimiseks oli 
nõrk. Eelkõige ei nõutud sageli tõendavaid dokumente. Amet viib läbi 
nende küsimustega seotud siseuurimist. 

Pooleli 
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Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja tähelepanekute põhjal võetud 
meetmed 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei 
kohaldata) 

2017 

Leidsime olulisi puudusi järgmistes küsimustes: hanketingimuste 
koostamine, kasutatavate menetluste valik, pakkumuste esitamise 
tähtajad, hindamis- ja edukaks tunnistamise meetodid, lepingute 
pikendamine, lepingute täitmine ja osutatud teenuste kontrollimine. 

Lõpetatud 

2017 Leidsime olulisi puudusi järgmistes küsimustes: vajaduste hindamine, 
lepingu liigi valik ja lepingute muutmine. Pooleli 

2018 

IT-ettevõtetega sõlmitud lepingud on sõnastatud viisil, mis võib viidata 
ajutiste töötajate kasutamisele selle asemel, et pakkuda selgelt 
määratletud IT-teenuseid ja -tooteid. See on vastuolus ELi 
personalieeskirjade ning ELi sotsiaal- ja tööeeskirjadega. Amet peaks 
tagama, et lepingud koostataks nii, et nendes tehtaks selget vahet IT-
teenuste hankimise ja ajutiste töötajate värbamise vahel. 

Pooleli 

2018 

Hankemenetlus ajutiste töötajate teenuste osutamise raamlepingute 
sõlmimiseks Itaalias ei vastanud ausa konkurentsi põhimõttele, sest 
tehnilises kirjelduses ja sellega seotud läbirääkimistel tehti olulisi vigu. 
EASO peaks kohaldama ELi riigihanke-eeskirju rangel viisil. 

Lõpetatud 
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Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja tähelepanekute põhjal võetud 
meetmed 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei 
kohaldata) 

2018 

EASO juhtimise tegevuskavas nähti ette ameti sisekontrollistandardite 
rakendamise hindamine. Hindamises toodi esile enamiku 
sisekontrollistandardite ja hindamiskriteeriumide olulised puudused ja 
ebatõhusus. 

Pooleli 

2018 Amet peaks kehtestama tõhusa järelkontrolli korra. Pooleli 

2018 

Amet ei ole kehtestanud õiguslike dokumentide süstemaatilist 
läbivaatamise korda ja me täheldasime mitmesuguseid vastuolusid 
hankemenetluste õiguslikes aspektides. EASO peaks looma 
asutusesisese õigusteenistuse ning tõhusa õiguslike menetluste ja 
dokumentide haldamise süsteemi. 

Lõpetatud 

2018 EASO peaks kehtestama tõhusa tundlike ametikohtade poliitika. Lõpetatud 

2018 EASO peaks kehtestama tõhusad põhimõtted üüritud ruumide ja 
nendega seotud teenuste haldamiseks. Pooleli 
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Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja tähelepanekute põhjal võetud 
meetmed 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei 
kohaldata) 

2018 

Piiratud esialgsed aastaeelarved ja ettenägematute kulude reservi 
puudumine EASO eelarves, mille abil rahastada ettenägematuid 
kiireloomulisi operatiivvajadusi, tekitasid eelarvelist ebakindlust ja 
takistasid hädaolukordadele reageerimise planeerimist. EASO peaks 
jätkama kõnealuste eelarvepiirangute kõrvaldamist, konsulteerides 
komisjoni ja eelarvepädevate institutsioonidega. 

Ei kohaldata 



 

 

Ameti vastus 
11. EASO on juba tunnistanud, et nõustub kontrollikoja tähelepanekuga 2018. aasta 
kohta. Nagu kontrollikojale on teatatud, hakkas EASO kohe pärast ameti uue 
tegevdirektori ametisse nimetamist 2019. aasta juunis ja pärast kontrollikoja aruande 
avaldamist 2019. aasta oktoobris võtma järgmisi parandusmeetmeid: 

• raamlepingu lõpetamine; 

• uue hankemenetluse algatamine seoses renditöötajate teenustega Itaalias; 

• EASO Itaaliasse lähetatud renditöötajate kasutamise oluline vähendamine, tagades 
samas koos Itaalia valitsusega kohapealsete operatsioonide talitluspidevuse; 

• lisakonkursi korraldamine liikmesriikide ekspertide leidmiseks ja võimaluse korral 
ekspertide lähetamise alternatiivsete meetodite kasutamine, et katta ajavahemikku 
kuni uue raamlepingu sõlmimiseni, mis toimus 2019. aasta detsembris. 

EASO pidi mõistlikkuse piires tagama vähemalt mõne olulise tugimeetme 
talitluspidevuse Itaalias. Seetõttu ei olnud ametil võimalik kõnealuse raamlepingu (ja 
konkreetsete lepingute) täitmist viivitamatult lõpetada kuni ajani, mil 
parandusmeetmed olid võetud. 

 

12. EASO on juba tunnistanud, et nõustub kontrollikoja tähelepanekuga nimetatud 
aastate kohta enne 2019. aastat. Amet soovib rõhutada, et erakorralise menetluse 
alusel sõlmitud ajutiste teenuste Kreekas osutamise raamleping lõpetati 2018. aastal. 
Selle raamlepingu alusel 2019. aastal makstud summa on seotud hüvitistega, mida 
EASO pidi maksma kõnealuse lepingu lõpetamise tõttu. Need maksed olid pigem ameti 
võetud korrektsuse parandamise meetmete tagajärg. 

Alates 2018. aasta märtsist rakendab EASO uut sarnaste teenuste raamlepingut. 

 

13. EASO võtab kontrollikoja tähelepaneku teadmiseks. 

EASO haldab oma eksperte vastavalt Euroopa Komisjoni tõlgendavale märkusele 
välisekspertide kasutamise ja valimise korra kohta (avaldatud BudgWebis). 



 

 

Osalemiskutse teksti on kohaldatava õigusraamistiku alusel (sisekasutuseks) täpsemalt 
kirjeldatud haldusringkirjas välisekspertide osalemiskutse haldamise kohta (viide: 
EASO/DOA/2018/441). 

Selles kontekstis täidab toimikusse lisatav märkus, mis käsitleb konkreetse eksperdi 
(konkreetsete ekspertide) valimist ülesande jaoks, kaht eesmärki: see toimib 
põhjendusena otsusele valida ekspert kehtivast nimekirjast, täpsustades põhjuse(d), 
miks konkreetset eksperti peeti sobiva(ima)ks, ja kontrolljäljena. 

EASO avaldas 2020. aastal uue osalemiskutse. Vastavalt sellele kehtestatakse uus 
menetlus, et võtta arvesse järeldusi ja parandada konkreetse eksperdi valiku 
põhjendatust võrreldes teiste nimekirja kantud ekspertidega. 

 

14. EASO võtab kontrollikoja tähelepaneku teadmiseks. EASO soovib samuti korrata, et 
seoses raamlepinguga oli vajalik maksete tegemine renditöötajatele Itaalias, 
arvestades tegevusvajadusi, mis tulenevad ELi kohustusest anda Itaaliale erakorralist 
toetust. 

Kuigi mõistes märkusega arvamuse põhjusi, on EASO seisukohal, et tegevuslik kontekst 
oleks võinud kontrollikoja hinnangut leevendada. Samas kinnitab EASO siiski taas oma 
pühendumust olukorra pidevale parandamisele. 
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