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1. Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiameti 2014. aasta töökava projekt

1.1. Sissejuhatus
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (edaspidi 
„tugiamet”) töökavas tutvustatakse organisatsiooni 
strateegiat järgmiseks aastaks püstitatud eesmärkide 
kaudu ning pannakse alus eelarve planeerimisele. 
käesolevas dokumendis antakse ülevaade tugiameti 
kavandatavast tegevusest ning esitatakse üldine 
rahastamisotsus 2014. aastaks. Tugiameti töö 
iseloomu arvestades ning lähtudes vajadusest 
reageerida õigeaegselt ja ennetavalt muutuvale 
olukorrale ning teisenevatele asjaoludele ja 
prioriteetidele, on siiski vajalik, et tegevdirektorile 
jääks võimalus vastavalt vajadusele paindlikult 
reageerida, järgides samal ajal 2014. aasta töökava.

Tugiameti 2014. aasta töökava on seotud tugiameti 
mitmeaastase töökavaga 2014–2016, milles on 
määratletud tugiameti tegevuse strateegiline 
raamistik nimetatud ajavahemikuks.

Sellest lähtudes suunab tugiamet 2014. aastal oma 
jõupingutused ELi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni 
toetamisele seoses 2013. aasta juunis vastu võetud 
ELi muudetud varjupaigaõigustiku (s.t ühtsete 
õiguste ja kohustuste kogum, mis ühendab kõiki ELi 
liikmesriike) sidusa rakendamisega. Tugiamet täidab 
selles protsessis liikmesriikide toetamisel võtmerolli, 
pakkudes neile sel eesmärgil koostatud laialdast 
abivahendite valikut.

Tugiamet viimistleb siiani oma eelarve- ja 
seiremenetlusi. Seoses sellega on käesolevasse 
töökavasse lisatud uus punkt 1.4 tulemuslikkuse 
põhinäitaja kohta, mis on kooskõlas ELi 
detsentraliseeritud ameteid käsitleva ühise 
lähenemisviisiga, mille Euroopa Parlament, Euroopa 
Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon kinnitasid juulis 
2012. Lisaks sellele on käesolevasse töökavasse lisatud 
ka uus punkt 9.5 tugiameti sisekontrollisüsteemide 
ja -juhtimise kohta. Viimane on tihedas seoses 
ELi detsentraliseeritud ameteid käsitleva ühise 
lähenemisviisi täitmist jälgiva tugiameti tegevuskava 
rakendamisega, mida tugiamet teeb tihedas koostöös 
Euroopa Komisjoniga.

Tugiameti töökava on koostatud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. 
aasta määruse (EL) nr 439/2010 (millega luuakse 
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (edaspidi 
„tugiameti määrus”)) artikl 29 lõike 1 punktiga f. 
Tugiameti haldusnõukogu võttis töökava vastu 
16. septembril 2013 pärast seda, kui Euroopa 
komisjon oli 9. septembril 2013 selle kohta oma 
arvamuse esitanud. Tugiamet on saatnud töökava 
Euroopa Parlamendile, Euroopa Liidu Nõukogule ja 
Euroopa komisjonile. Vastavalt tugiameti määruse 

artikli 41 lõikele 2 tehakse tugiameti 2014. aasta 
töökava kättesaadavaks kõikides Euroopa Liidu 
institutsioonide ametlikes keeltes.

1.2.	 Tugiameti	missioon
Tugiameti missioon on aidata kaasa Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi rakendamisele, pakkudes 
varjupaigaalaste eriteadmiste sõltumatu keskusena 
liikmesriikidele toetust ning lihtsustades, 
koordineerides ja tugevdades nendevahelist praktilist 
koostööd.

1.3. Tugiameti	ülesanded	
Tugiameti eesmärk on lihtsustada, koordineerida ja 
tugevdada praktilist koostööd liikmesriikide vahel 
mitmesugustes varjupaigaküsimustes. Tugiamet 
pakub toetust järgmises vormis:

1. praktiline ja tehniline abi liikmesriikidele;

2. operatiivabi konkreetsete vajadustega 
liikmesriikidele ning sellistele liikmesriikidele, kelle 
varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemid on sattunud 
erilise surve alla, sh riikide varjupaigaekspertidest 
koosnevate varjupaigatugirühmade tegevuse 
koordineerimine, ning 

3. teaduslik panus ELi poliitika kujundamisse ja 
seadusloomesse kõikides valdkondades, millel on 
otsene või kaudne mõju varjupaigaküsimustele.

Tugiameti peamised	tegevussuunad	võib jaotada 
järgmistesse valdkondadesse:

• alaline toetus: varjupaigamenetluse üldise 
kvaliteedi toetamine ja edendamine ühiskoolituse, 
ühise varjupaigateemalise koolitusmaterjali, ühtse 
kvaliteedi ja ühise päritoluriigi teabe kaudu;

• eritoetus: vajadustest lähtuv abi, suutlikkuse 
suurendamine, ümberpaigutamine, eritoetus ja 
kvaliteedikontrolli erimeetmed;

• erakorraline toetus: solidaarsus erilise surve 
all olevate liikmesriikidega, pakkudes neile 
ajutist toetust ja abi oma varjupaiga- ja 
vastuvõtusüsteemide tugevdamiseks või 
ümberkorraldamiseks;

• teabe- ja analüüsitoetus: teabe- ja andmete ning 
analüüside ja hinnangute, sealhulgas suundumuste 
ühisanalüüside ja ühishinnangute vahetamine ja 
jagamine ELi tasandil;
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• kolmandate	riikide	(s.t	mitteliikmesriikide)	
toetamine: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
välismõõtme toetamine, partnerluse toetamine 
kolmandate riikidega ühiste lahendusteni 
jõudmiseks, sealhulgas suutlikkuse suurendamine 
ja piirkondliku kaitse programmid ning 
liikmesriikide ümberasustamismeetmete 
kooskõlastamine.

Tugiamet järgib oma ülesannete täitmisel järgmisi 
põhimõtteid:

• toetuse ja abi korraldamine liikmesriikide 
varjupaigasüsteemide üldiste ja konkreetsete 
vajaduste rahuldamiseks;

• liikmesriikidevahelise operatiivkoostöö 
kooskõlastamine ja stimuleerimine ning selle 
kvaliteedi parandamine;

• tegutsemine varjupaigaalaste eriteadmiste 
sõltumatu keskusena;

• varjupaigaandmete ühise analüüsimise ja 
hindamise korraldamine;

• ühise ja kooskõlastatud varjupaigategevuse 
toetamine ja ergutamine;

• liikmesriikide täielik kaasamine;

• liikmesriikide vastutuse ja nende varjupaigaotsuste 
austamine;

• koostöö Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi 
ja Euroopa Liidu Nõukoguga, samuti muude ELi 
institutsioonide, organite ja asutustega;

• kodanikuühiskonna ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide kaasamine ning

• oma ülesannete täitmine teenustele orienteeritud, 
erapooletu ja läbipaistva organisatsioonina, kes 
tegutseb ELi õigusliku, poliitilise ja institutsionaalse 
raamistiku piires.

1.4.	 Tugiameti	tulemuslikkuse	
põhinäitaja

Tugiameti üldine tulemuslikkuse põhinäitaja avaldub 
liikmesriikide ja ELi institutsioonide väljendatud 
vajadustes tugiameti toetuse ja tegevuse järele ning 
tugiameti võimes Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
raames sellist toetust pakkuda ja sellist vajadustest 
lähtuvat tegevust ellu viia.

Sellest tulenevalt on tugiameti tulemuslikkuse 
põhinäitajat väljendatud kvalitatiivse näitajana, 
mille eesmärk on kirjeldada Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi rakendamisel tugiametilt saadud 
toetuse mõju.

Tugiamet pakub tõelist lisaväärtust, luues 28 
liikmesriigi vahelise sünergia, aidates kaasa 
praktilisele varjupaigaalasele koostööle ja koondades 

liikmesriikide jõud, et leida ühistele probleemidele 
ühiseid lahendusi.

Vajadust tugiameti töö järele ja selle mõju 
hinnatakse, võttes arvesse:

• tugiameti määruses kehtestatud ülesandeid, 
uuendatud varjupaigaõigustikku ja muid 
asjakohaseid ELi dokumente, samuti edusamme, 
mida tugiamet on teinud nende ülesannete täitmisel;

• liikmesriikide, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu 
Nõukogu, Euroopa Parlamendi ning muude ELi 
institutsioonide, organite ja asutuste esitatud 
taotlusi tugiameti lisategevuste väljatöötamiseks 
ja täitmiseks eesmärgiga toetada Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi rakendamist;

• liikmesriikide, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu 
Nõukogu, Euroopa Parlamendi ning muude ELi 
institutsioonide, organite ja asutuste antud 
hinnanguid tugiameti töö kohta.

Tugiameti töökavas tutvustatakse mitut järgmise 
aasta eesmärki, mis on liigendatud vastavalt SMART-
põhimõtetele (konkreetne, mõõdetav, saavutatav, 
realistlik ja tähtajaline). Tugiameti suutlikkuse 
mõõtmiseks töötatakse iga eesmärgi jaoks välja 
näitajad koos eeldatavate tulemuste ja ajakavaga.

1.5. Tugiameti	prioriteedid	
2014.	aastal

2014. aastal keskendub tugiamet peamiselt 
sellele, et aidata liikmesriikidel rakendada viit 
põhjalikult uuendatud õigusakti, millega pannakse 
alus Euroopa ühise varjupaigasüsteemi teisele 
etapile: kvalifitseerumisdirektiiv (direktiiv 2011/95/
EL), Dublini III määrus (määrus (EL) nr 604/2013), 
vastuvõtunõuete direktiiv (direktiiv 2013/33/EL), 
varjupaigamenetluse direktiiv (direktiiv 2013/32/EL) 
ja Eurodaci määrus (määrus (EL) nr 603/2013). Selles 
protsessis on tugiametil ülioluline osa liikmesriikide 
toetamisel, pakkudes neile laialdast valikut selleks 
otstarbeks välja töötatud abivahendeid. Nende 
abivahendite väljatöötamisel lähtus tugiamet 
juba järgitavatest headest tavadest ja praktikas 
hästitöötavatest koostöömeetmetest, et tagada 
täiendavus ning hoiduda dubleerimisest.

Tugiameti	prioriteedid	2014.	aastal

• Liikmesriikide toetamine põhjalikult uuendatud 
varjupaigaalaste õigusaktide rakendamisel 
koolituste, praktilise koostöö, päritoluriigi teabe 
ja kvaliteediaruannete kaudu.

• Tugiameti varajase hoiatamise ja valmisoleku 
süsteemi täiustamine.

• Operatiivabi andmine kreekale kooskõlas 
tegevuskava II etapiga ja eritoetuse andmine 
Itaaliale.
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Kokkuvõte	tugiameti	peamistest	tegevustest	2014.	
aastal

• Tugiamet ühendab ja tugevdab oma alalise 
toetuse struktuure, et panna alus järjepidevusele. 
Tugiamet jätkab oma koolitusmoodulites	ja 
õppematerjalides muudatuste kajastamist ELi 
varjupaigaõigustikus ja muude muudatuste, 
näiteks kohtupraktika tutvustamist. ühtlasi 
töötatakse välja uued koolitusmoodulid, 
et rahuldada sellest valdkonnas töötavate 
varjupaigaametnike nõudmisi ja vajadusi. 
Ekspertide ja koolitajate reservnimekirju ning 
nõuandvat kogu tugevdatakse veelgi. 2014. aastal 
täiustatakse tugiameti koostööd liikmesriikide,	
Euroopa	Komisjoni	ja	Euroopa	kohtutega, 
sealhulgas valmistatakse ette ametialase 
arengu materjalid ning korraldatakse seminar 
kvalifikatsiooni tõstmiseks. Tugiamet jätkab 
kvaliteedi	kaardistamist ning koostab ühtlasi 
kvaliteedimenetlusi ja kvaliteedi hindamise 
metoodikat käsitleva ekspertiisi. Tugiamet koostab 
tihedas koostöös liikmesriikide, Euroopa komisjoni 
ja vajaduse korral ka ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku 
Ametiga (uNHCr) käsiraamatuid ja juhendeid ELi 
uuendatud varjupaigaõigustiku rakendamiseks. 
Tugiamet loob dokumendisüsteemi, mis 
moodustab ühtse teabepunkti andmete 
vahetamiseks liikmesriikide varjupaigasüsteemide 
ja -organisatsioonide ning riikide ja Euroopa 
tasandi faktiliste, juriidiliste ja kohtupraktikate 
kohta. Tugiamet jagab endiselt päritoluriigi teavet, 
jätkates päritoluriigi teabeportaali, päritoluriigi 
teabevõrgustiku ja päritoluriigi teavet käsitlevate 
dokumentide ning praktilise koostöö täiustamist. 
Tugiamet suurendab praktilist	koostööd	
soodustavaid üritusi (riigipõhised, õigusalased 
ja teemapõhised) ning tugevdab erivõrgustikke. 
kõik tugiameti seminarid, ekspertide koosolekud, 
konverentsid ja võrgustikud rühmitatakse 
praktilise koostöö alla. Tugiameti praktilise 
koostööga seotud tegevuse puhul järgitakse ühtset 
metoodikat ning nende puhul eeldatakse tulemusi, 
mida on võimalik kontrollida ja jälgida tugiameti 
töö laiemas kontekstis.

• Tugiamet arendab edasi oma eritoetuse 
meetmeid, pakkudes sihtotstarbelisi meetmeid 
liikmesriikidele, kelle puhul on tuvastatud 
konkreetseid vajadusi, mis on seotud ELi 
uuendatud varjupaigaõigustiku rakendamisega 
(vajadustest lähtuv toetus, suutlikkuse 
suurendamine, ümberpaigutamine, eritoetus ja 
kvaliteedikontrolli erimenetlus). Kogu 2014. aasta 
vältel jätkab tugiamet eritoetuse andmist Itaaliale 
kooskõlas Itaalia jaoks koostatud tugiameti 
eritoetuse kavaga. Lisaks sellele täiendatakse 
vajaduse korral tugiameti eritoetusega mis tahes 
meetmeid, mida võetakse Dublini III määruse 
artiklis 33 sätestatud mehhanismi raames.

• ELi uuendatud varjupaigaõigustiku rakendamise 
raames ning tuginedes liikmesriigi taotlusele 
ja tegevuskavale, annab tugiamet erakorralist 

toetust erilise surve all olevatele liikmesriikidele, 
saates neisse liikmesriikide eksperte, kellest 
moodustatakse varjupaigatugirühmi, või pakkudes 
vastavalt taotlusele abi mõnel muul viisil. Sellega 
seoses on tugiamet valmis jätkama oma tegevust 
Kreekas, lähtudes Kreeka jaoks koostatud 
varjupaiga ja rände tegevuskavast. Vajaduse korral 
täiendatakse tugiameti erakorralise toetusega mis 
tahes meetmeid, mis on võetud Dublini III määruse 
artiklis 33 sätestatud mehhanismi raames. 

• Tugiamet jätkab oma varajase	hoiatamise	ja	
valmisoleku	süsteemi	arendamist ja täiustamist. 
Nimetatud süsteem täiendab Dublini III määruse 
artiklis 33 sätestatud varajase hoiatamise, 
valmisoleku ja kriisijuhtimise mehhanismi. See 
võimaldab:

 – kohest juurdepääsu kõiki liikmesriike hõlmavale 
korrapäraselt laekuvale ja võrreldavale teabele, 
mis on seotud rändevoogude peamiste 
aspektide ning riikide valmisolekuga;

 – tugiametil õigeaegselt ja täpselt analüüsida 
riikide varjupaigasüsteemide erinevusi ning 
sarnasusi, lähtudes valdkonna põhjalikust 
tundmisest;

 – parandada tugiameti võimet tõstatada 
olulisi teemasid otse asjasse puutuvate 
liikmesriikidega ja pakkude neile nende 
vajadusest lähtuvat toetust enne, kui 
probleemid kasvavad kriisiks;

 – andmete kogumise märkimisväärset 
ühtlustamist ja suutlikkuse kasvu selles 
valdkonnas ning 

 – analüüsi, mis põhineb erivõrgustike loomisel ja 
arendamisel.

• Tugiamet alustab kolmandate riikide toetamisega 
seotud tegevust. Seoses sellega eeldatakse, 
et tugiamet saavutab sellise eelarve taseme, 
mis võimaldab tal täita Euroopa Komisjoniga 
sõlmitud lepingus ettenähtud kolmandate riikide 
toetamisega seotud ülesandeid. See hõlmab 
tegevust, mis on seotud välismõõtme toetamise 
ning partnerluse toetamisega kolmandate riikidega 
ühiste lahendusteni jõudmiseks, nt suutlikkuse 
suurendamine ja piirkondliku kaitse programmid 
ning liikmesriikide ümberasustamismeetmete 
kooskõlastamine.

• Tugiamet on valmis koos mitme liikmesriigi 
ekspertidega osalema võimalikes 
varjupaigatoetuste	menetlemisega	seotud	
algatustes.

1.6. Tugiametile	antud	
välishinnang

2013. aastal korraldas Euroopa komisjon tugiameti 
sisehindamise. Hindamisel uuriti tugiameti mõju 
praktilisele koostööle varjupaigavaldkonnas ja 
Euroopa ühisele varjupaigasüsteemile üldisemalt. 
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Hindamise ulatus oli piiratud ja selle eesmärk oli 
teha ettepanekuid olukorda kiiresti parandavate 
meetmete kohta ning aidata kindlaks määrata 
2014. aastal kooskõlas tugiameti määruse 
artikliga 46 tellitava välishindamise ulatus. 
Sisehindamise tulemused ei olnud käesoleva 
töökava vastuvõtmise ajaks veel kättesaadavad. 
Tugiamet püüab 2014. aasta töökava rakendamise 
käigus nimetatud hindamise põhjal antud soovitusi 
arvesse võtta.

Tugiamet tellib välishindamise vastavalt tugiameti 
määruse artiklile 46 hiljemalt 19. juunil 2014. 
Välishindamise käigus analüüsitakse tugiameti 

saavutusi, lähtudes komisjoniga 2013. aastal 
sõlmitud lepingus ette nähtud pädevusest, 
mille annab haldusnõukogu. Hindamisel 
vaadeldakse tugiameti tegevuse mõju praktilisele 
varjupaigaalasele koostööle ja Euroopa ühisele 
varjupaigasüsteemile, pöörates asjakohast 
tähelepanu tugiameti pädevuse piires tehtud 
edusammudele. Eelkõige käsitletakse võimalikku 
vajadust tugiameti volituste muutmise järele, 
sealhulgas selliste muudatuste finantsmõjusid, 
ning uuritakse ka seda, kas tugiameti 
juhtimisstruktuur on tema üleannete täitmiseks 
sobiv. Hindamisel võetakse arvesse nii ELi kui ka 
riikliku tasandi sidusrühmade arvamust.
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2. Tugiameti töötajad ja eelarvestruktuur (1)

2.1.	 Tugiameti	struktuur	
2014.	aastal

Tegevdirektor on tugiameti seaduslik esindaja, kes 
on oma ülesannete täitmisel sõltumatu. Muu hulgas 
vastutab tegevdirektor tugiameti haldusjuhtimise ning 
töökava ja haldusnõukogu otsuste rakendamise eest.

Tegevdirektorit toetavad osakondade/keskuste juhid, 
peaarvepidaja ja tegevdirektori kantselei. Praegu 
koosneb tugiamet järgmisest neljast osakonnast/
keskusest:

• üldküsimuste ja haldusosakond;

• teabe-, dokumendi- ja analüüsikeskus;

(1) Kõik käesolevas peatükis töötajate ja assigneeringute kohta esitatud 
arvud sõltuvad ELi 2014. aasta üldeelarve vastuvõtmisest eelarvepädeva 
institutsiooni poolt.

• operatiivtoe keskus;

• koolitus-, kvaliteedi- ja oskuskeskus.

2.2.	 Tugiameti	töötajad	
2014.	aastal

kooskõlas mitmeaastase personalipoliitika kavaga 
2014–2016 suureneb tugiameti töötajate arv 2014. 
aastal 77-lt 84-ni. 2014. aastaks ette nähtud kaheksa 
täiendavat töötajat võetakse tööle eelkõige tugiameti 
keskustesse seoses vajadusega täita uusi ülesandeid.

2014. aastaks kavandatav töötajate koosseis on 
järgmine:

• 35 administraatorit, sealhulgas kõik üksuste 
juhatajad ja täiskomplekt töötajatest, kes on 
varjupaigaalase praktilise koostöö spetsialistid, 

TEGEVDIREKTOR

Üldküsimuste 
ja haldusosakond

Üldküsimuste 
talitus

Haldustalitus

Teabe-, dokumendi- 
ja analüüsikeskus  

Teabe- 
ja dokumenditalitus

Päritoluriigi 
teabe talitus

Varjupaigaanalüüsi 
talitus

Operatiivtoe 
keskus 

Eri- ja erakorralise 
toetuse talitus 

Välismõõtme 
ja ümberasustamise 

talitus

Koolitus-, 
kvaliteedi- 

ja oskuskeskus

Koolitustalitus

Kvaliteeditalitus

Tegevdirektori 
kantselei

Raamatupidamine, 
siseaudit 

ja -kontroll 
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sealhulgas edutamisvõimalustega ametnikud; 
peamiste tegevusprofiilide hulgas on 
eelkõige teabe-, dokumendi-, operatiivabi-, 
koolitus- ja kvaliteedispetsialistid ning 
infotehnoloogiaeksperdid;

• 14 assistenti tugiteenuste jaoks;

• 14 lähetatud riiklikku eksperti varjupaigaalaseks 
koostööks; lähetatud riiklikud eksperdid võetakse 
tööle, lähtudes eriteadmistest, mida nad 
omavad tugiameti varjupaigaalase koostöö eri 
valdkondades;

• 21 lepingulist töötajat, kes täidavad operatiiv- ja 
haldusülesandeid ning jagunevad järgmistesse 
kategooriatesse: kaheksa lepingulist töötajat 
IV tegevusüksuses, kaheksa lepingulist töötajat 
III tegevusüksuses, kolm lepingulist töötajat 
II tegevusüksuses ja kaks lepingulist töötajat 
I tegevusüksuses.

Võrreldes 2013. aastaga võtab tugiamet 2014. 
aastal täiendavalt tööle kolm administraatorit, ühe 
assistendi ja neli lepingulist töötajat, samas kui 
lähetatud riiklike ekspertide arv väheneb ühe võrra.

keskuste/osakondade lõikes jagunevad töötajad 
järgmiselt:

Üksus
Töötajaid	
2013.	
aastal

Töötajaid	
2014.	
aastal 

Tegevdirektor 1 1

Tegevdirektori	kantselei 6 5

Üldküsimuste	ja	
haldusosakond 27 27

Raamatupidamine,	
siseaudit	ja	-kontroll 2 2

Teabe-,	dokumendi-	ja	
analüüsikeskus 16 lahtine (*)

Operatiivtoe	keskus 12 lahtine (*) 

Koolitus-,	kvaliteedi-	ja	
oskuskeskus 13 lahtine (*)

KOKKU 77 84

(*) Täpne töötajate jaotus määratakse kindlaks pärast seda, kui ELi 2014. 
aasta üldeelarve on vastu võetud ja kui eelarvepädev asutus on ära 
otsustanud tugiameti volitatud töötajate arvu.

2.3.	 Tugiameti	2014.	aasta	
eelarve

Euroopa Liidu 2014. aasta eelarve eelnõus on 
käesolevas töökavas kavandatud ülesannete 
täitmiseks vajalike haldus- ja tegevuskuludena ette 
nähtud 14 526 000 eurot. Allpool toodud tabelis on 
liidu toetus esitatud eelarvejaotiste kaupa.

Kulud	2014.
Summad	
eurodes

Kulukohustuste	
assigneeringud

Maksete  
assigneeringud

1.	jaotis	
–	Personalikulud 6 013 000 6 013 000

2.	jaotis	–	
Infrastruktuur ja 
tegevuskulud	

2 486 000 2 486 000

3.	jaotis	
–	Tegevuskulud 6 027 000 6 027 000

KULUD KOKKU 14	526	000 14	526	000

Eelarvet rakendatakse vastavalt tugiameti 
määrusele ja haldusnõukogu otsusele nr 2 Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti finantsmääruse 
kohta. Haldusnõukogule teatatakse kõikidest 
olulistest muudatustest tugiameti tegevuses ja uutest 
tegevusliikidest.

1.	jaotis.	Personalikulud	

1. jaotis hõlmab tööjõukulutusi, personalikulusid 
(nt lähetuskulud) ja töötasusid. Võttes arvesse 
tugiameti tegevuse iseloomu, on mitu tegevuskulu 
esitatud ka 1. jaotises. 1. jaotis hõlmab ameti 
töötajate lähetuskulusid, mis on otseselt seotud 
ameti tegevusega, ning kulusid operatiivtöötajatele 
ja haldustöötajatele, kes toetavad ameti tegevust, 
nagu varjupaigatugirühmad, ekspertide koosolekud, 
koolitused jne.

2.	jaotis.	Infrastruktuur	ja	tegevuskulud

2. jaotis hõlmab halduskulusid, sh järgmisi:

• hoonete üürimine ja seonduvad kulud: 
665 000 eurot;

• info- ja kommunikatsioonitehnoloogia: 
540 000 eurot; tuleks tähele panna, et 2. jaotis 
ei hõlma IT tegevuskulusid, näiteks veebiportaali 
kulud, mis moodustavad osa 3. jaotise kuludest;

• tugiameti haldusnõukogu koosolekud ja muud 
nendega seotud halduskulud: 326 000 eurot; 
tuleks tähele panna, et 2. jaotis ei hõlma 
tegevuskulude all ekspertide koosolekute kulusid, 
samuti ei kohaldata seda nõuandva kogu suhtes, 
mille kulud moodustavad osa 3. jaotise kuludest;

• tõlkimine, teavitus- ja kirjastustegevus: 
300 000 eurot; tuleks rõhutada, et 2. jaotis 
hõlmab organisatsioonisisese teabevahetuse 
kulusid, kuid ei hõlma tegevusaruannete, nt ELi 
varjupaigaolukorra aastaaruande ja päritoluriigi 
teabe aruannete avaldamiskulusid, mis 
moodustavad 3. jaotise kulud;

• tugiameti nõustamine ja hindamine: 
200 000 eurot.
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3.	jaotis.	Tegevuskulud

Allpool esitatud tabelis antakse ülevaade 
eelarveprojekti 3. jaotises eri ülesannete jaoks 

määratud eraldistest, mille kulutamise kohta 
on esitatud üksikasjalikud selgitused järgmistes 
peatükkides.

3.	jaotis Tegevuskulud 6	027	000

31. peatükk Toetus Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamisele 380 000

3101 Horisontaalne toetus Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
rakendamiseks –

3102 Varjupaigaolukorra aastaaruanne 130 000
3103 Varajane hoiatamine ja andmete analüüs 250 000
32.	peatükk Toetus liikmesriikide praktilisele koostööle 3 450 000
3201 Horisontaalne toetus liikmesriikide praktilisele koostööle (*1) 150 000
3202 Tugiameti koolitus 1 450 000
3203 Kvaliteedimeetmed (*2) 800 000
3204 Päritoluriigi teave 600 000
3205 Ümberpaigutamine, ümberasustamine ja välismõõde 450 000
33. peatükk Toetus erilise surve all olevatele liikmesriikidele 2 047 000
3301 Horisontaalne toetus erilise surve all olevatele liikmesriikidele 150 000
3302 Erakorraline toetus 1 897 000
34.	peatükk Koostöö partnerite ja sidusrühmadega 150 000
3401 Koostöö partnerite ja sidusrühmadega 150 000

(*1) Sealhulgas loetelu kättesaadavatest keeltest.
(*2) Sealhulgas saatjata alaealised ja inimkaubandus.
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3. Alaline toetus

Liikmesriikidele pakutava alalise toetuse eesmärk 
on toetada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
rakendamist ning edendada ja parandada 
varjupaigamenetluse kvaliteeti. Selle toetuse 
eesmärk on edendada Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi järjekindlat rakendamist Euroopa 
Liidus ning jagada omavahel ühiseid teadmisi ja 
oskusi, korraldustegevust ning menetlusi, teavet, 
vahendeid ja häid tavasid. Tugiameti alaline toetus 
koosneb järgmistest osadest:

• tugiameti koolitus;

• kvaliteeditugi liikmesriikide 
varjupaigasüsteemidele;

• päritoluriigi teave; 

• tugiameti praktiline koostöö;

• eriprogrammid, näiteks tugiameti koostöö 
liikmesriikide ja Euroopa kohtutega ning 
saatjata alaealistega seotud tegevus, loetelu 
kättesaadavatest keeltest ja inimkaubanduse 
ennetamiseks tehtav koostöö.

3.1. Tugiameti	koolitus
Tugiameti	koolitus

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiamet püüab kvaliteetse koolituse abil toetada liikmesriike töötajate arendamisel 
ning nende oskuste ja pädevuse parandamisel. Tugiameti koolitus hõlmab Euroopa 
ühise varjupaigasüsteemi eri aspekte ning selle eesmärk on aidata kaasa nimetatud 
süsteemi rakendamisele, toetades ühtse kvaliteeditaseme kehtestamist kõikjal ELis. Selle 
saavutamiseks kasutab tugiamet kaheosalist lähenemisviisi: ühelt poolt töötab tugiamet 
välja asjakohased koolitusmaterjalid ja teiselt poolt korraldab amet koolitusi, mis põhinevad 
koolitajate koolitamise süsteemil.
Tugiamet teeb koolitusalast koostööd muude ELi asutustega, eelkõige Euroopa Liidu 
Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex), 
Euroopa Liidu põhiõiguste Ameti (FrA) ja Euroopa politseikolledžiga (CEpOL).

Uued	meetmed	
2014.	aastal

Tugiamet tagab, et 2014. aastal koostatud ja ajakohastatud koolitusmaterjalid ning 
koolitusvahendid on kooskõlas ELi uuendatud varjupaigaõigustikuga. Selle protsessi käigus 
püüab tugiamet tugevdada oma koostööd asjaomaste sidusrühmadega, eelkõige Euroopa 
komisjoni ja muude ELi organite ning ELi justiits- ja siseküsimuste asutustega, nagu Frontex, 
Euroopa Liidu põhiõiguste Amet ja Euroopa politseikolledž. koostöös ürO pagulaste 
ülemvoliniku Ametiga pööratakse asjakohast tähelepanu sellistele teemadele nagu sugu, 
haavatavus ja naiste suguelundite moonutamine. Seoses sellega hakkab üks uus töötaja 
tegelema spetsiaalselt teemadega, mis on seotud soo ja haavatavate rühmadega. 2014. 
aasta jooksul töötatakse välja sugu käsitlev koolitusmoodul. Lisaks tagab tugiamet, et soo 
teemat käsitletakse koolitusmaterjalides läbivalt.
Suundumused ELi ja rahvusvahelises kohtupraktikas vajavad samuti erilist tähelepanu.

Tulemused

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Tugiamet korraldab 12–14 koolitajate kursust, millel 
osaleb 120–160 uut koolitajat.

I–IV kvartal koolitajatele korraldatud kursuste arv; 
väljaõppe saanud uute koolitajate arv; 
kursusel osalenud koolitajate rahulolu 
tase.

Kolm piirkondlikul tasandil korraldatud koolitajate 
kursust.

I–IV kvartal koolitajatele korraldatud kursuste arv; 
kursusel osalenud koolitajate rahulolu 
tase.

Ekspertide toetuse pakkumine liikmesriikidele seoses 
tugiameti koolituse rakendamisega riiklikul tasandil 
e-õppe tegevusprogrammi raames.

I–IV kvartal Liikmesriikides ELi liikmesriikide 
keeltesse tõlgitud tugiameti 
koolitusmoodulite arv ja nende 
rakendamine tugiameti e-õppe 
tegevusprogrammi raames;
riiklike koolituskursuste arv, mida 
tugiamet on hallanud oma e-õppe 
tegevusprogrammi raames.
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Kuni kuue mooduli ajakohastamine. I–IV kvartal E-õppe tegevusprogrammi raames 
ajakohastatud ja rakendatud moodulite 
arv;
moodulite ajakohastamise ajakava.

Kuni kahe koolitusmooduli väljatöötamine. I–IV kvartal Algatatud koolitusmoodulite arv;
koostatud ja koolitusprogrammile lisatud 
moodulite arv;
moodulite väljatöötamise ajakava.

Iga-aastase õppeseminari korraldamine. IV kvartal Õppeseminaril osalevate koolitajate arv;
õppeseminaril osalenud koolitajate 
rahulolu tase. 

Kuni kahe kohtumise korraldamine riiklike 
kontaktpunktidega koolituskava teemal.

II ja IV 
kvartal 

riiklike kontaktipunktide kohtumisest 
osavõtjate arv;
kohtumisest osavõtjate rahulolu tase;
kohtumiste väljundi kasutamine.

Nõuandva kogu ühe aastakoosoleku korraldamine. IV kvartal Osavõtjate arv; 
koosolekust osavõtjate rahulolu tase;
koosoleku väljundi kasutamine.

Kuni kahe koolituskäsiraamatu koostamine. I–IV kvartal Tugiameti koostatud 
koolituskäsiraamatute arv;
käsiraamatute kasutamine.

Olemasoleva koolitusandmete kogumise süsteemi 
analüüs ning tugiameti koolituse aruandlussüsteemi 
arendamine ELi ja riiklikul tasandil osana tugiameti 
üldisest dokumendisüsteemist.  

II kvartal Aruandlussüsteemi raames kogutud 
andmete kasutamine; 
olemasoleva koolituse analüüsimisel 
saadud tulemuste kasutamine. 

Eelarve 3202 koolitus 
Personal Koolitus-, kvaliteedi- ja oskuskeskus

3.2.	 Kvaliteeditugi
Tugiameti	kvaliteeditugi

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiamet kaardistab menetlused, teeb kindlaks head tavad, jagab ja levitab neid ning aitab 
kaasa nende kehtestamisele.
Tuginedes liikmesriikide vajaduste analüüsile, aitab tugiamet liikmesriikidel parandada 
varjupaigamenetluste kvaliteeti, töötades välja ja jagades praktilisi abivahendeid.
Selle protsessi käigus kaalub tugiamet kõiki asjakohaseid teabeallikaid ning konsulteerib 
vajaduse korral pädevate sidusrühmadega.

Uued	meetmed	
2014.	aastal

Tugiamet töötab välja kvaliteedi abivahendeid ja materjale (nt käsiraamatud, ankeetide 
näidised, kontrollnimekirjad), et tihedas koostöös Euroopa komisjoniga aidata liikmesriikidel 
rakendada ELi varjupaigaalaste õigusaktide uuendatud paketti.

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
kuni kolme tugiameti kvaliteediteemalise või Euroopa 
ühist varjupaigasüsteemi käsitleva praktilise koostöö 
kohtumise korraldamine.

I–IV kvartal kohtumiste arv; 
osavõtjate arv; 
kohtumistest osavõtjate rahulolu tase; 
kohtumiste väljundi kasutamine.

praktiliste abivahendite, sealhulgas seiresüsteemide 
kindlakstegemine ja jagamine, et parandada 
varjupaigaotsuste tegemise kvaliteeti liikmesriikides 
ning toetada muid Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
valdkondi.

kvaliteediprojektide ja algatuste loendi 
ajakohastamine.

I–IV kvartal Tuvastatud kvaliteedivahendite ja 
-mehhanismide arv;
ajakohastatud kvaliteediprojektide ja 
algatuste arv.
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kuni kuue praktilise koostööseminari korraldamine 
ekspertidele, et toetada kvaliteediga seotud 
vahendite arendamist, mis aitaks liikmesriikidel 
rakendada Euroopa ühist varjupaigasüsteemi.

Kuni kahe kvaliteediprotsesside abivahendi 
avaldamine.

I–IV kvartal Ekspertidele korraldatud seminaride arv;
osavõtjate arv; 
osavõtjate rahulolu tase;
väljatöötatud ja avaldatud praktiliste 
abivahendite arv;
kvaliteediprotsesside abivahendite 
kasutamine. 

Eelarve 3203 kvaliteediprotsessid
Personal Koolitus-, kvaliteedi- ja oskuskeskus 

3.3. Päritoluriigi	teave
Päritoluriigi	teave

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiameti eesmärk on luua oma võrgustiku kaudu ELi kõikehõlmav päritoluriigi teabe 
süsteem, täiustades ja ühtlustades standardeid koos liikmesriikide ja Euroopa Komisjoniga. 
Võimaluse korral kasutab tugiamet päritoluriigi teabe kogumiseks selliste pädevate 
rahvusvaheliste organisatsioonide nagu ürO pagulaste ülemvoliniku Amet, samuti 
akadeemiliste ringkondade ja kodanikuühiskonna ekspertide eriteadmisi.

Uued	meetmed	
2014.	aastal

Tugiamet jätkab ELi päritoluriigi teabe alase võimekuse suurendamist, seades eesmärgiks 
selle asjakohasuse, tõepärasuse ja ühtsuse. Tugiamet loob ja koordineerib ELi tasandil 
huvi pakkuvate päritoluriikide kohta päritoluriigi teabe sihtotstarbelisi võrgustikke, 
mis koosnevad liikmesriikide ekspertidest. päritoluriigi teabe võrgustikud kaardistavad 
olemasolevad päritoluriigi teavet sisaldavad materjalid ja võivad vastavalt tugiameti 
päritoluriigi teabe kogumise metoodikale koostada teabematerjali päritoluriikide kohta 
(nt aruanded, teabelehed). Selliste võrgustike töö tulemused lisatakse päritoluriigi teabe 
portaali tugiameti üldise dokumendisüsteemi raames.

Tulemused

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Päritoluriigi teabe portaali täiustamine riiklike 
ja rahvusvaheliste päritoluriigi andmebaaside 
ühendamise ning tesauruse ja KKK lisamise teel.

I–IV kvartal portaali kaudu kättesaadavate 
dokumentide arv;
portaaliga ühendatud andmebaaside arv;
kasutajate arv. 

Kõikide päritoluriigi teavet pakkuvate praegu 
kättesaadavate uuringute kaardistamine ja täitmist 
vajavate lünkade väljaselgitamine.

I–IV kvartal Liikmesriikide tasandil kaardistatud 
päritoluriigi teabega seotud 
dokumentide arv ja liik.

kuni viie tugiameti spetsialiseerunud praktilise 
koostöö võrgustiku loomine konkreetsete 
päritoluriikide jaoks ja kõikide võrgustike 
avakoosolekute korraldamine.

I–IV kvartal Loodud võrgustike arv;
võrgustikes osalejate arv;
avakoosolekute arv.

2013. aastal loodud päritoluriigi teabevõrgustike 
hindamine. 

IV kvartal Hindamiste arv; 
hindamiste tulemuste kasutamine. 

kuni viie päritoluriigi teabepaketi koostamine 
kõnealuste võrgustike kaudu ja kasutades tugiameti 
päritoluriigi teabe aruande koostamise metoodikat.

I–IV kvartal Võrgustike kaudu koostatud päritoluriigi 
teabega seotud toodete arv ja liik;
selliste toodete kasutamine.

Tugiameti päritoluriigi teabe kogumise metoodika 
ülevaatamine ja täiustamine. 

II ja III 
kvartal

Tugiameti päritoluriigi teabe muudetud 
metoodika;
muudatuste tulemuste kasutamine;
tugiameti päritoluriigi teabe metoodika 
kasutamine. 

Tugiameti kuni nelja praktilise koostöö koosoleku 
korraldamine võrgustikke huvitavatel teemadel.

I–IV kvartal koosolekute arv; 
osavõtjate arv; 
osavõtjate rahulolu tase;
koosolekute väljundi kasutamine.
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kuni kahe päritoluriigi teabe võrgustiku strateegilise 
koosoleku korraldamine.

II ja IV 
kvartal 

koosolekute arv; 
osavõtjate arv; 
osavõtjate rahulolu tase;
koosolekute väljundi kasutamine.

Kuni kahe koosoleku ja koolituskursuse korraldamine 
päritoluriigi teabe riiklike portaalihaldurite 
võrgustikule.

II ja IV 
kvartal 

koosolekute arv; 
osavõtjate arv; 
osavõtjate rahulolu tase;
koosolekute väljundi kasutamine.

Tugiameti kuni kahe päritoluriigi teabe aruande ja 
muude päritoluriigi teabe materjalide koostamine.

II ja IV 
kvartal 

päritoluriigi teabe aruannete arv ja liik; 
päritoluriigi teabe aruannete 
kasutamine.

Eelarve 3204 päritoluriigi teave
Personal Teabe-, dokumendi- ja analüüsikeskus 

3.4.	 Tugiameti	praktiline	koostöö
Praktiline	koostöö

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiamet korraldab liikmesriikidele, Euroopa Komisjonile ning muudele sidusrühmadele 
praktilist koostööd toetavaid üritusi, sealhulgas konverentse, seminare, ekspertide 
koosolekuid ja erivõrgustike kohtumisi, et arutada mitmesuguseid üleeuroopalise tähtsusega 
varjupaigaprobleeme (nt varjupaigapoliitika, ELi varjupaigaõiguse tõlgendamine, olukord 
päritoluriikides, head tavad, erakorralised rändevood jne) ning võtta meetmeid nende 
lahendamiseks.

Uued	
meetmed	
2014.	
aastal

kõik tugiameti riigipõhised, õigusalased ja temaatilised seminarid, ekspertide koosolekud, 
konverentsid ja võrgustike kohtumised rühmitatakse praktilise koostöö alla ning neid 
korraldatakse kooskõlas ELi uuendatud varjupaigaalaste õigusaktide paketiga ning tihedas 
koostöös Euroopa komisjoniga. Tugiameti praktiline koostöö hõlmab kontseptsiooni ja 
metoodikat, mis on välja töötatud praktilise koostöö töörühma kaasabil tugiameti kahe 
esimese tegevusaasta jooksul. Kõnealuste ürituste puhul järgitakse ühtlustatud metoodikat 
ning eeldatakse, et nende tulemusi on võimalik järgida ja jälgida tugiameti tegevuse laiemas 
kontekstis. 

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
praktilist koostööd toetava 37 ürituse 
korraldamine (*1).

I–IV kvartal ürituste arv; 
osavõtjate arv; 
osavõtjate rahulolu tase;
ürituste tulemuste kasutamine. 

(*1) Tugiameti praktilist koostööd toetavate ürituste üksikasjad ning 
nende jaoks eraldatud rahalised vahendid ja inimressursid on esitatud 
käesoleva töökava eri osades.

3.5. Eriprogrammid
Tugiamet osaleb eriprogrammides ja töötab 
välja sihtotstarbelisi tegevusi, et aidata kaasa 
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamisele 
konkreetsetes valdkondades kooskõlas uuendatud 
varjupaigaalaste õigusaktide paketiga, tegeldes 
näiteks selliste teemadega nagu koostöö kohtutega, 
saatjata alaealised ja inimkaubandus.



16 — EurOOpA VArjupAIgAküSImuSTE TugIAmETI  TöökAVA 2014

3.5.1. Koostöö	kohtute	liikmetega

Tugiameti	koostöö	kohtutega	

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Selleks, et toetada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi täielikku ja ühetaolist rakendamist, 
pakub tugiamet abi liikmesriikide kohtutele, koostades koos nendega kohtute liikmete 
kutsealase enesetäiendamise materjale, stimuleerides dialoogi Euroopa ja liikmesriikide 
kohtute vahel ning korraldades kvalifikatsiooni tõstvaid seminare Euroopa ja liikmesriikide 
kohtute liikmetele.
Tugiameti tegevust täiustatakse, võttes arvesse kohtute sõltumatust, Euroopa ja 
liikmesriikide kohtupraktikat ning keskendudes Euroopa ühist varjupaigasüsteemi 
käsitlevatele õigusaktidele. Selline tegevus toimub koostöös Euroopa komisjoniga.

Uued	meetmed	
2014.	aastal

2014. aastal tugevdab tugiamet oma koostööd Euroopa ja liikmesriikide kohtutega. 
Kõnealuse tegevuse alustamiseks korraldab tugiamet koostöös Euroopa ja liikmesriikide 
kohtutega konverentsi, et avaldada tugiameti esimesed kutsealase enesetäiendamise 
materjalid ning jätkata Euroopa ja liikmesriikide kohtute dialoogile ja koostööle 
kaasaaitamist.

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Liikmesriikide kohtute toetamist käsitleva tugiameti 
kontseptsioonidokumendi vastuvõtmine.

I kvartal Kontseptsioonidokumendi vastuvõtmine;
selles protsessis osalevate kohtute arv.

Tugiameti ühe praktilise koostöö konverentsi 
korraldamine kohtute liikmetele.

II ja III 
kvartal 

korraldatud konverentside arv; 
osavõtjate arv; 
osavõtjate rahulolu tase;
konverentside tulemuste kasutamine.

ühe aastakoosoleku ja ühe praktilist koostööd 
käsitleva kvalifikatsiooni tõstmise seminari 
korraldamine kohtute liikmetele.

IV kvartal koosolekute ja seminaride arv; 
osavõtjate arv; 
osavõtjate rahulolu tase;
tugiameti üritustel osalenud kohtute arv;
aastakoosoleku ja jätkuseminari väljundi 
kasutamine.

praktilise koostöö ekspertidele kuni kolme koosoleku 
korraldamine, kus käsitletakse kohtute liikmetele 
ettenähtud tugiameti abivahendite väljatöötamist.

I–IV kvartal koosolekute arv; 
osavõtjate arv; 
osavõtjate rahulolu tase;
koosolekute väljundi kasutamine.

kohtute liikmetele ettenähtud kuni kolme toetava 
abivahendi koostamine ja levitamine. 

I–IV kvartal Väljatöötatud ja -jagatud abivahendite 
arv;
väljaannete arv; 
abivahendite kasutamine.

Eelarve 3202 koolitus
Personal Koolitus-, kvaliteedi- ja oskuskeskus
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3.5.2.	 Tugiameti	tegevus	saatjata	alaealisi	käsitleva	tegevuskava	raames

Tugiameti	tegevus	saatjata	alaealisi	käsitleva	tegevuskava	raames

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiamet pakub saatjata alaealistega seotud probleemide puhul toetust ja arendab 
praktilist koostööd liikmesriikide vahel, lähtudes Euroopa komisjoni tegevuskavast saatjata 
alaealiste kohta (2010–2014), võttes arvesse üldist lastekaitsealast tööd ning lapse õiguste 
kaitset käsitlevaid dokumente, mida on muu hulgas koostanud ka Euroopa Komisjon ja 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet. Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamise osana 
keskendub tugiamet saatjata alaealiste suhtes kasutatavate heade tavade kriteeriumide 
väljaselgitamisele ja nende täiustamisele. 

Uued	meetmed	
2014.	aastal

2014. aastal süveneb tugiamet veelgi enam temaatilistesse probleemidesse, millega juba 
tegeldakse, ja toetab liikmesriike tegevuskavas määratletud muudes olulistes küsimustes. 
Tugiameti eesmärk on toetuda praktilisele koostööle ja tegevusele, mida viiakse ellu 
koos muude asjaomaste eksperdirühmadega peale ELi institutsioonide, eelkõige Euroopa 
komisjoni ning muude ELi organite ja asutustega, näiteks Euroopa politseikolledži, Euroopa 
Liidu põhiõiguste Ameti, Frontexi ja Euroopa politseiametiga (Europol). 

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Tugiameti praktilise koostöö aastakonverentsi 
korraldamine saatjata alaealiste teemal.

IV kvartal Osavõtjate arv ja liik; 
konverentsi tulemuste kasutamine.

Tugiameti praktilise koostöö ekspertidele kuni nelja 
temaatilise koosoleku korraldamine saatjata alaealiste 
teemal.

I–IV kvartal koosolekute arv; 
osavõtjate arv ja liik; 
koosolekute väljundi kasutamine.

Perekonna otsimise teemalise dokumendi koostamine 
ja avaldamine.

I–IV kvartal Perekonna otsimise teemaline koostatud 
ja avaldatud dokument;
perekonna otsimise teemalise 
dokumendi kasutamine.

Vanuse kindlaksmääramise käsiraamatu hindamine ja 
ajakohastamine.

I ja II 
kvartal 

Vanuse kindlaksmääramise hinnatud ja 
ajakohastatud käsiraamat;
hindamise tulemuste kasutamine.

Eelarve 3203 kvaliteediprotsessid 
Personal Koolitus-, kvaliteedi- ja oskuskeskus 

3.5.3. Inimkaubandus

Tugiameti	inimkaubandusevastane	tegevus	

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiameti eesmärk on toetada ELi inimkaubanduse likvideerimise strateegiat (2012–2016) ja 
selle sidusat rakendamist.

Uued	meetmed	
2014.	aastal

Tugiamet käsitleb varjupaiga andmisega seotud inimkaubanduse aspekte kõikides tugiameti 
tegevustes ja toetab sellevastase poliitika sidusust. 

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Osalemine justiits- ja siseasjade 
koordineerimistegevuses ja muus koostöös, mille 
eesmärk on ennetada inimkaubandust ning võidelda 
selle vastu.

I–IV kvartal ühiskoosolekute arv, millel osaleti; 
ühismeetmete arv; 
koosolekute väljundi kasutamine.

Tugiameti praktilise koostöö ekspertide kohtumise 
korraldamine liikmesriikide esindajate ja Euroopa 
Komisjoniga, millel käsitletakse inimkaubanduse 
teemat.

I kvartal kohtumiste arv; 
osavõtjate arv; 
osavõtjate rahulolu tase;
kohtumise tulemuste kasutamine.

Eelarve 3203 kvaliteediprotsessid
Personal Koolitus-, kvaliteedi- ja oskuskeskus
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3.6. Vastuvõtt
Vastuvõtusüsteemid	ja	-tingimused

Tugiameti
eesmärk/eesmärgid

Tugiamet alustab oma sisemise võimekuse suurendamist seoses 
vastuvõtusüsteemide ja -tingimustega liikmesriikides ning määratleb oma 
rolli, võttes arvesse olemasolevaid eriteadmisi selles valdkonnas, muu hulgas 
ka Euroopa rändevõrgustiku selleteemalisi uuringuid.

Uued	meetmed	2014.	aastal Tugiameti toetavat rolli rõhutava strateegia arendamine seoses liikmesriikide 
vastuvõtusüsteemide ja -tingimustega, tehes seda kooskõlas uuendatud 
varjupaigaalaste õigusaktide paketiga.

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Tugiameti vastuvõtusüsteeme käsitleva strateegia 
väljatöötamine.

IV kvartal Tugiameti rolli varjupaigasüsteemides 
käsitlev strateegia on välja töötatud.

ühe tugiameti praktilise koostöö ekspertide koosoleku 
korraldamine vastuvõtusüsteemide ja -tingimuste 
teemal.

II kvartal koosolek on korraldatud; 
osavõtjate arv; 
osavõtjate rahulolu tase;
koosoleku väljundi kasutamine.

Eelarve 3301 Horisontaalne toetus erilise surve all olevatele 
liikmesriikidele

Personal Operatiivtoe keskus

3.7. Tugiameti	loetelu	kättesaadavatest	keeltest
Tugiameti	loetelu	kättesaadavatest	keeltest

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

kättesaadavate keelte loetelu abil aitab tugiamet liikmesriikidel pääseda hõlpsalt juurde 
kõikidele olemasolevatele keeltele teistes liikmesriikides.

Uued	meetmed	
2014.	aastal

kättesaadavate keelte loetelu ülevaatamine ja ajakohastamine.

Tulemused

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
kättesaadavate keelte loetelu ülevaatamine ja 
ajakohastamine.

I–IV kvartal Läbivaatamiste ja ajakohastamiste arv; 
läbivaatamiste väljundi kasutamine;
kättesaadavate keelte loetelu 
kasutamine liikmesriikides.

Eelarverida 3301 Horisontaalne toetus erilise surve all olevatele 
liikmesriikidele 

Personal Operatiivtoe keskus
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4. Eritoetus

Tugiameti varajase hoiatamise ja valmisoleku 
süsteem võib viidata vajadusele pakkuda 
liikmesriikide varjupaigasüsteemidele eritoetust, 
viies eritoetuse meetmete võtmiseni, mis võimaldab 
liikmesriikidel olla paremini valmistunud ning 
parandada oma varjupaigamenetluste kvaliteeti 
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi raames. 2014. 
aasta jooksul jätkab tugiamet eritoetuse pakkumist 
Itaaliale kooskõlas nimetatud liikmesriigi jaoks 
koostatud tugiameti eritoetuse kavaga. Lisaks sellele 

täiendatakse vajaduse korral tugiameti eritoetusega 
mis tahes meetmeid, mis on võetud Dublini III 
määruse artiklis 33 sätestatud mehhanismi raames.

Eritoetus hõlmab järgmist:

• vajaduspõhine toetus;

• suutlikkuse suurendamine ja

• ümberpaigutamine.

4.1.	 Vajaduspõhine	toetus	ja	suutlikkuse	suurendamine
Eritoetust	vajavate	liikmesriikide	abistamine	

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiamet töötab välja meetmed, millega abistada liikmesriike, kelle varjupaiga- ja 
vastuvõtusüsteemid vajavad eritoetust.
Selliste liikmesriikide varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemide toetamiseks loob tugiamet 
tugiraamistiku.

Uued	meetmed	
2014.	aastal

Suutlikkust arendavate tegevuste pakkumine, et tugevdada otsustava tähtsusega valdkondi 
asjaomastes liikmesriikides, lähtudes samas Euroopa ühise varjupaigasüsteemi uuendatud 
õigusaktide paketi rakendamisest.

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Liikmesriikidele nende vajadusest lähtuvate 
toetuskavade pakkumine, et aidata suurendada nende 
varjupaigasüsteemide haldamise suutlikkust.

I–IV kvartal rakendatud eritoetuskavade arv;
tugiameti eritoetuste ajakava;
liikmesriikide rahuolu 
eritoetusmeetmetega.

Tugiameti raamistiku loomine liikmesriikide 
varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemide toetamiseks.

IV kvartal Tugiameti tugiraamistik on loodud.

Eelarve 3302 Erakorraline toetus
Personal Operatiivtoe keskus
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4.2.	 Ümberpaigutamine
Ümberpaigutamisega	seotud	tegevuse	toetamine	ELi	ja	riiklikul	tasandil	

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiamet edendab, soodustab ja koordineerib teabevahetust ning heade tavade 
tutvustamist ELi-sisese ümberpaigutamise kohta.

Uued	
meetmed	
2014.	aastal

Erimetoodikate ja -vahendite väljatöötamine ELi-sisese ümberpaigutamise elluviimiseks 
kooskõlas nõukogu järeldustega, mis käsitlevad ühist raamistikku tõelise ja praktilise 
solidaarsuse näitamiseks liikmesriikidega, kelle varjupaigasüsteemid on erilise surve all, 
sealhulgas segarändevoogude tõttu, ning Euroopa komisjoni teatisega ELi-sisese solidaarsuse 
kohta (kOm(2011) 835 (lõplik)).

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Ümberpaigutamise metoodikate ja vahendite 
väljatöötamine, lähtudes ELi-sisese ümberpaigutamise 
kohta maltal (Eurema) toimunud katseprojekti käigus 
ning ümberpaigutamise kahepoolsete meetmete 
põhjal saadud mitmesugustest kogemustest.

I–IV kvartal Väljatöötatud metoodikate ja 
abivahendite arv;
metoodikate ja abivahendite 
kasutamine.

Ümberpaigutamist käsitleval aastafoorumil osalemine, 
varustades seda muu hulgas ka andmetega. 

III kvartal Esitatud andmete hulk ja tüüp; 
esitatud andmete kasutamine.

ELi tasandil kokku lepitud võimalike 
ümberpaigutamismeetmete toetamine.

I–IV kvartal Meetmete arv ja liik. 

kuni kahe kohtumise korraldamine tugiameti 
praktilise koostöö ekspertide ning liikmesriikide, 
Euroopa Komisjoni, ÜRO Pagulaste Ülemkomissari 
Ameti ja rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni 
esindajate osalusel.

II ja IV 
kvartal 

kohtumiste arv; 
osavõtjate arv; 
osavõtjate rahulolu tase;
kohtumiste tulemuste kasutamine.

Eelarve 3205 ümberpaigutamine, ümberasustamine 
ja välismõõde

Personal Operatiivtoe keskus
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5. Erakorraline toetus

Vastavalt tugiameti asutamismäärusele on 
tugiamet valmis abistama liikmesriike erakorralistes 
olukordades. Erilise surve all olevad liikmesriigid 
võivad taotleda tugiametilt erakorralist toetust.

Lähtudes Kreeka jaoks koostatud varjupaiga- ja 
rändekavast, jätkab tugiamet oma tegevust Kreekas 
vastavalt tugiameti tegevuskava II etapile.

Sellise toetuse pakkumisel kasutab tugiamet täiel 
määral oma volitusi, et toetada teisi erilise surve 
all olevaid liikmesriike ja teha koostööd asjaomaste 
organite, näiteks Frontexiga. Vajaduse korral 
täiendavad tugiameti erakorralise toetuse meetmed 
Dublini III määruse artiklis 33 sätestatud mehhanismi 
raames võetud mis tahes meetmeid.

5.1. Varjupaigaekspertide	reservnimekiri

Tugiameti	varjupaigaekspertide	reservnimekirja	loomine	ja	haldamine	

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiamet ajakohastab regulaarselt varjupaigaekspertide reservnimekirja, et see vastaks 
tegelikkusele, ning peab pidevat sidet varjupaigaekspertide reservnimekirju haldavate 
riiklike kontaktpunktidega kõikides varjupaigatugirühmadega seotud küsimustes ja pakub 
abi kõikide probleemide korral, mis on seotud nende rühmade lähetamise tingimustega.

Uued	meetmed	
2014.	aastal

2014. aasta jooksul uurib tugiamet ka ELi ning rahvusvahelisi häid tavasid ja vahendeid 
ekspertide lähetamiseks. 

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Kuni kahe aastakoosoleku korraldamine 
varjupaigaekspertide reservnimekirjade riiklike 
kontaktpunktidega liikmesriikides.

II kvartal koosolekute arv; 
osavõtjate arv; 
osavõtjate rahulolu tase;
aastakoosoleku tulemuste kasutamine.

Eelarve 3301 Horisontaalne toetus erilise surve all olevatele 
liikmesriikidele

Personal Operatiivtoe keskus

5.2.	 Kreeka

Tugiameti	toetus	Kreekale

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiamet pakub Kreekale erakorralist toetust vastavalt selle riigi esitatud taotlusele. Kõik 
tugiameti toetusega seotud tegevused on ette nähtud tugiameti kreeka tegevuskava 
II etapis, mis hõlmab ajavahemikku 1. aprill 2013 kuni 31. detsember 2014. Aastatel 
2013–2014 saadab tugiamet kreekasse enam kui 70 liikmesriikide eksperti, kellest on 
moodustatud 55 varjupaigatugirühma.

Uued	meetmed	
2014.	aastal

Tegevuskava II etapis on oodata Kreeka nõudel tehtavaid muudatusi.

Tulemused

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Varjupaigatugirühmade lähetamine ja muud 
toetusmeetmed Kreekas vastavalt tegevuskava 
II etapile.

I–IV kvartal Varjupaigatugirühmade arv;
muude toetusmeetmete arv;
Kreeka rahulolu määr erakorralise 
toetuse meetmetega.

Eelarve 3302 Erakorraline toetus
Personal Operatiivtoe keskus
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5.3. Valmisolek erakorraliseks toetuseks
Toetus	liikmesriikidele,	kelle	varjupaigasüsteem	on	erilise	surve	all	

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiamet töötab välja erakorralise toetuse terviklikud operatiivmenetlused ja -metoodikad, 
mis täiendavad menetlusi ja metoodikaid, mis on ette nähtud Dublini III määruse artiklis 33 
sätestatud mehhanismi kohaldamiseks. 

Uued	meetmed	
2014.	aastal

Tugiameti erakorralise toetuse kava koostamine erilise surve all olevatele liikmesriikidele 
kooskõlas uuendatud varjupaigaalaste õigusaktide paketiga. Eelkõige keskendutakse 
rahvusvahelist kaitset vajavate isikute jaoks hõlpsa juurdepääsu tagamisele 
varjupaigamenetlusele.
Erilist tähelepanu pööratakse toetusmeetmeid ühtlustavale operatiivkoostööle Frontexi ja 
muude sidusrühmadega. 

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Erakorralises olukorras kasutatava koostöökorra 
testimine.

I–IV kvartal Testitud menetluste arv; 
testide tulemuste kasutamine.

Tugiameti kuni kahe praktilise koostöö seminari 
korraldamine liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni 
esindajatele ning muudele välisekspertidele, et 
töötada välja ja testida erakorralise toetuse menetlusi 
ning koostada erakorralise toetuse kava. 

II ja IV 
kvartal 

Seminaride arv;
osavõtjate arv;
osavõtjate rahulolu tase;
väljatöötatud ja testitud menetluste arv.

Eelarve 3302 Erakorraline toetus
Personal Operatiivtoe keskus
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6. Teabe- ja analüüsitoetus

Mõistmaks üldist varjupaigaolukorda ELis ja 
tagamaks, et liikmesriigid oleksid võimalikult hästi 
ettevalmistatud ning et tugiamet saaks pakkuda 
tõhusat abi seal, kus seda vajatakse, on hädavajalik 
omada täpset ja õigeaegset teavet olemasolevate 
ning võimalike varjupaigataotlejate rändevoogude 
kohta, kes sisenevad ELi või liiguvad selle sees, samuti 
vajatakse usaldusväärset teavet selle kohta, kuidas 
saavad riiklikud süsteemid selliste rändevoogudega 
hakkama. 

2014. aastal täiustab tugiamet dokumendisüsteemi	
liikmesriikide varjupaigasüsteemide ja 
-organisatsioonide ning riikliku ja Euroopa tasandi 
tegelike, juriidiliste ja kohtupraktika suundumuste 
kohta. Selle üldise dokumendisüsteemi raames 
teeb tugiamet esimesi samme kohtupraktika 
andmebaasi loomiseks, mis sisaldaks Euroopa 
ja liikmesriikide kohtupraktikat, mis seostub ELi 
varjupaigaõigustikuga.

Tugiamet töötab koostöös statistika kogumise 
rühmaga välja ka andmete kogumise ja analüüsimise 
toimiva süsteemi ning kasutab seda võrgustikku 
tagasiside ja parandusettepanekute kogumiseks.

uuendatud Dublini III määrusega antakse tugiametile 
täiendavaid volitusi. Kõnealused uued ülesanded 
nõuavad tugiametilt märkimisväärselt suuremaid 
vahendeid, et täita selles valdkonnas püstitatud 
eesmärke. uuendatud Dublini määruse artiklis 33 
nõutakse, et tugiamet täidaks juhtrolli varajase 
hoiatamise, valmisoleku ja kriisiohjamise mehhanismi 
kehtestamisel varjupaigavaldkonnas.

Lisaks sellele annab tugiameti koostatud ELi 
varjupaigavaldkonna olukorra aastaaruanne ülevaate 
üldisest varjupaigaolukorrast ja Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi toimimisest.

6.1. Tugiameti	dokumendisüsteem
Tugiameti	dokumendisüsteem

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiameti eesmärk on luua dokumendisüsteem, mis käsitleks liikmesriikide 
varjupaigasüsteemide korraldust ning riikliku ja Euroopa tasandi tegelikke, juriidilisi 
ja kohtupraktikaga seotud suundumusi, mis lähtuvad ELi uuendatud varjupaigaalaste 
õigusaktide paketist.
Selle üldise dokumendisüsteemi raames teeb tugiamet esimesi samme andmebaasi 
loomiseks, mis sisaldaks Euroopa ja liikmesriikide kohtupraktikat, mis seostub ELi 
varjupaigaõigustikuga. 

Uued	meetmed	
2014.	aastal

Tugiamet arendab seda süsteemi edasi, tehes muu hulgas esimesi samme kohtupraktika 
andmebaasi loomise suunas.

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Regulaarne andmete kogumine liikmesriikidelt nende 
varjupaigasüsteemide kohta.

I–IV kvartal Nõutud andmeid esitavate liikmesriikide 
arv;
andmete esitamise ajakava. 

Sammude astumine Euroopa ja liikmesriikide ELi 
varjupaigaõigusega seotud kohtupraktika andmebaasi 
loomiseks. 

Euroopa ja liikmesriikide asjakohase kohtupraktika 
väljavalimine ning selle levitamine. 

I–IV kvartal kohtupraktika andmebaasi loomisel 
tehtud edusammud;
väljavalitud ja levitatud riikliku ja/või ELi 
tasandi kohtuotsuste arv;
kohtupraktika andmebaasi kasutamine.

Eelarve 3103 Varajane hoiatamine ja andmete analüüs
Personal Teabe-, dokumendi- ja analüüsikeskus
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6.2.	 ELi	varjupaigavaldkonna	olukorra	aastaaruanne
ELi	varjupaigavaldkonna	olukorra	aastaaruanne

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiameti eesmärk on esitada igal aastal terviklik ülevaade varjupaigavaldkonna olukorrast 
ELis nii liikmesriikide kui ka ELi poliitika kujundajatele ja sidusrühmadele. Aruanne 
koostatakse kooskõlas Euroopa Komisjoni sisserände ja varjupaiga aastaaruandega.

Uued	meetmed	
2014.	aastal

Varjupaigavaldkonna olukorra aastaaruanne hõlmab ülevaadet varajase hoiatamise ja 
valmisoleku süsteemi analüüsi peamistest tulemustest, Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
toimimisest, õiguslikest ja poliitilistest suundumustest ning põhineb andmetel ja teabel, 
mille on esitanud tugiameti võrgustik, eelkõige siseasjade peadirektoraat, Eurostat, 
liikmesriigid, ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Amet, Frontex ning muud rahvusvahelised 
organisatsioonid ja vabaühendused. 

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
ELi varjupaigavaldkonna olukorra aastaaruande 
koostamine, vastuvõtmine ja avaldamine.

II kvartal Vastuvõetud ja avaldatud aastaaruanne;
aastaaruandesse panustanud 
sidusrühmade arv;
aastaaruande kasutamine.

Eelarve 3102 Varjupaigavaldkonna olukorra aastaaruanne
Personal Teabe-, dokumendi- ja analüüsikeskus
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6.3. Varajase	hoiatamise	ja	valmisoleku	süsteem
Varajase	hoiatamise	ja	valmisoleku	süsteem

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiameti eesmärk on varustada liikmesriike, Euroopa komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja 
Euroopa parlamenti korrektse ja õigeaegse teabe ning analüüsiga Euroopa Liitu sisenevate 
ja seal ringi liikuvate varjupaigataotlejate voogude ning liikmesriikide suutlikkuse kohta 
nendega toime tulla.
Selle tagamiseks teeb tugiamet koostööd siseasjade peadirektoraadi, Eurostati, Frontexi ning 
muude rahvusvaheliste partnerite ja sidusrühmadega. 
Tugiameti varajase hoiatamise ja valmisoleku süsteem täiendab uuendatud Dublini 
III määruse artiklis 33 sätestatud varajase hoiatamise, valmisoleku ja kriisijuhtimise 
mehhanismi.

Uued	meetmed	
2014.	aastal

Regulaarne andmete kogumine ja analüüsimine, et edastada hoiatusi uute või muutunud 
rändevoogude ning liikmesriikide suutlikkuse kohta nendega hakkama saada, tehes seda 
kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajate kogumi raames läbi viidud andmete kogumise 
ja analüüsi kaudu. Kvartali- ja kuuaruannete koostamine ELi varjupaigavaldkonna üldise 
olukorra kohta ning sihtotstarbeliste aruannete koostamine erilist huvi pakkuvatel teemadel.

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Regulaarne andmete kogumine liikmesriikidelt 
tugiameti üldise dokumendisüsteemi raames.

I–IV kvartal Nõutud andmeid esitavate liikmesriikide 
arv; 
andmete esitamise ajakava. 

Regulaarsete (kord kuus ja kord kvartalis) aruannete 
koostamine. 

I–IV kvartal Aruannete arv; 
aruannete esitamise ajakava; 
aruannete kasutamine.

Sihtotstarbeliste aruannete koostamine. I–IV kvartal Aruannete arv; 
aruannete kasutamine.

kahe statistika töörühma koosoleku korraldamine. II ja IV 
kvartal 

koosolekute arv; 
osavõtjate arv; 
osavõtjate rahulolu tase;
koosolekute väljundi kasutamine.

Muude olulisemate sidusrühmade tegevuse 
kooskõlastamine statistika töörühma tegevusega.

I–IV kvartal Koos muude peamiste sidusrühmadega 
väljatöötatud ürituste arv;
kaasatud sidusrühmade arv ja liik.

Eelarve 3103 Varajane hoiatamine ja andmete analüüs
Personal Teabe-, dokumendi- ja analüüsikeskus
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7. Toetus kolmandatele riikidele

2014. aasta jooksul kavatseb tugiamet ellu viia 
sihtotstarbelist tegevust, mille eesmärk on toetada 
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi välismõõtme 
rakendamist. Kolmandatele riikidele pakutava 
toetusega seotud tegevused on tehnilise iseloomuga 

ning need viiakse ellu selleks, et soodustada 
operatiivkoostööd liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vahel ELi välissuhete poliitika raames. Need algatused 
töötatakse välja kokkuleppel Euroopa Komisjoniga. 

7.1. Ümberasustamine
Tugiameti	tegevus	ümberasustamise	valdkonnas	

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiamet tegutseb teabevahetuse ja muude tegevuste koordineerijana seoses liikmesriikides 
toimuva ümberasustamisega, tehes seda koostöös ürO pagulaste ülemvoliniku Ameti ja 
Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga. 
Tugiameti eesmärk on tugevdada ELi rolli selles valdkonnas eesmärgiga rahuldada pagulaste 
rahvusvahelise kaitsega seotud vajadusi kolmandates riikides ning väljendada solidaarsust 
neid vastuvõtvate riikidega.

Uued	meetmed	
2014.	aastal

Tugiamet töötab välja metoodikad ja vahendid liikmesriikide suutlikkuse suurendamiseks 
pagulaste ümberasustamise valdkonnas.

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Metoodikate ja vahendite täiustamine eesmärgiga 
suurendada liikmesriikide suutlikkust pagulaste 
ümberasustamise valdkonnas ning aidata kaasa ELi 
ühise ümberasustamiskava pidevale hindamisele ja 
täiustamisele. 

I–IV kvartal Koostatud metoodikate ja abivahendite 
arv;
metoodikate ja abivahendite 
kasutamine.

ühe tugiameti praktilise koostöö ekspertide 
kohtumise korraldamine liikmesriikide, Euroopa 
komisjoni, ürO pagulaste ülemvoliniku Ameti, 
Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni ja muude 
asjaomaste partnerite esindajatega.

III kvartal Ekspertide aastakoosolek on 
korraldatud;
osavõtjate arv;
osavõtjate rahulolu tase;
koosoleku väljundi kasutamine.

Eelarve 3205 ümberpaigutamine, ümberasustamine 
ja välismõõde

Personal Operatiivtoe keskus
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7.2.	 Välismõõde
Tugiameti	tegevus	seoses	välismõõtmega	

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

kokkuleppel Euroopa komisjoniga püüab tugiamet ELi välissuhete poliitika raames toetada 
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi välismõõdet. 

Uued	meetmed	
2014.	aastal

Tugiamet koostab välismõõtme strateegia ja lisab selle oma mitmeaastasesse töökavasse 
2014–2016.

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Tugiameti ühe praktilise koostöö seminari 
korraldamine tugiameti välismõõtme strateegia 
aspektide tutvustamiseks.

I kvartal Seminar on korraldatud; 
osavõtjate arv; 
osavõtjate rahulolu tase;
seminaride tulemuste kasutamine.

Tugiameti välismõõtme strateegia rakendamise 
alustamine vastavalt mitmeaastasele töökavale 
2014–2016.

I kvartal Välismõõtme strateegiaga hõlmatud 
tegevuste arv.

Euroopa Liidu naabruses paiknevate kolmandate 
riikide varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemide 
suutlikkuse, eriti tõhusa kaitse pakkumise suutlikkuse 
tugevdamine.

I–IV kvartal kaasatud kolmandate riikide arv;
rakendatud toetusmeetmete arv ja liik.

Euroopa Liidu naabruses paiknevate kolmandate 
riikide toetamine eesmärgiga aidata neil rahuldada 
pagulaste rahvusvahelise kaitse vajadust ning 
väljendada solidaarsust neid vastuvõtvate riikidega.

II–IV kvartal kaasatud kolmandate riikide arv;
rakendatud toetusmeetmete arv ja liik. 

Piirkondlike programmide ja muude meetmete 
rakendamise toetamine, mis aitaksid kolmandates 
riikides luua kestvaid lahendusi.

III ja IV 
kvartal 

kaasatud piirkondlike programmide arv;
rakendatud toetusmeetmete arv ja liik.

Eelarve 3205 ümberpaigutamine, ümberasustamine 
ja välismõõde

Personal Operatiivtoe keskus
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8. Tugiameti raamistik ja võrgustik

Keskkonda, milles tugiamet tegutseb, võib kujutada 
järgmiselt:

HALDUSNÕUKOGU 
LIIKMED EUROOPA 

KOMISJON

EUROOPA 
LIIDU NÕUKOGU

EUROOPA 
PARLAMENT

ELi 
ASUTUSED

EUROOPA 
VÄLISTEENISTUS 

RAHVUSVAHELISED 
ORGANISATSIOONID

KODANIKU-
ÜHISKOND

AKADEEMILISED 
RINGKONNAD

ÜRO PAGULASTE 
ÜLEMVOLINIKU 

AMET

KOHTUTE 
LIIKMED

VAATLEJARIIGID / 
ASSOTSIEERUNUD 

RIIGID

EUROOPA 
VARJUPAIGA
KÜSIMUSTE 
TUGIAMET

8.1. Haldusnõukogu
Tugiameti juhtiv ja kavandav organ on 
haldusnõukogu. Haldusnõukogu peamised ülesanded 
on sätestatud tugiameti määruse artiklis 29 ja need 
hõlmavad tegevdirektori ametisse määramist ning 
tugiameti töökavade, eelarve ja aastaaruannete 
vastuvõtmist. Haldusnõukogul lasub üldine vastutus 
selle eest, et tugiamet täidaks oma ülesandeid 
tulemuslikult. Tugiameti haldusnõukogusse kuulub 
igast liikmesriigist üks liige (välja arvatud Taani, 

kes on kutsutud osalema vaatlejana), kaks liiget 
Euroopa Komisjonist ja üks hääleõiguseta liige 
ürO pagulaste ülemvoliniku Ametist. kõikide 
liikmete ametissenimetamisel arvestatakse nende 
kogemust, töökohustusi ja laialdasi erialateadmisi 
varjupaigaküsimustes. Taanit kutsutakse 
võtma vaatlejana osa kõikidest haldusnõukogu 
koosolekutest ja muudest asjakohastest 
koosolekutest.
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Seega koosneb tugiameti haldusnõukogu 29 
täisliikmest, ühest hääleõiguseta liikmest (ÜRO 
Pagulaste Ülemvoliniku Amet) ja ühest vaatlejariigist.

Assotsieerunud riike (Island, Liechtenstein, Norra 
ja Šveits) kutsutakse aruteludes osalema vaatlejana 
vastavalt 2013. aastal sõlmitud kokkulepetele.

Frontexit kutsuti üles panustama ja osalema 
teatavatel haldusnõukogu aruteludel, eelkõige 

seoses varjupaigavaldkonna olukorraga ELis, 
varajase hoiatamise ja valmisoleku süsteemiga ning 
olukorraga Kreekas. 

2014. aastal kavatseb tugiamet korraldada 
kolm haldusnõukogu koosolekut võimalusega 
korraldada vajaduse korral esimehe algatusel või 
ühe kolmandiku oma liikmete nõudel täiendavaid 
koosolekuid.

Tugiameti	haldusnõukogu

Tugiameti
eesmärk/
eesmärgid

Tugiameti eesmärk on tagada, et haldusnõukogu jätkaks tõhusalt ja tulemuslikult oma 
ülesannete täitmist tugiametit juhtiva ning selle tegevust kavandava organina. 

Uued	meetmed	
2014.	aastal

Assotsieerunud riigid osalevad vaatlejana haldusnõukogu koosolekutel vastavalt 2013. 
aastal sõlmitud kokkulepetele.

Tulemused	

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Haldusnõukogu kolme koosoleku korraldamine 
võimalusega korraldada esimehe algatusel või ühe 
kolmandiku oma liikmete nõudel vajaduse korral 
täiendavaid koosolekuid.

II–IV kvartal koosolekute arv; 
osavõtjate arv; 
koosolekute väljundi kasutamine.

Eelarve 2306 Asutusesiseste ja -väliste koosolekutega seotud 
halduskulud

Personal Tegevdirektori kantselei

8.2.	 Tugiameti	koostöövõrgustik

8.2.1.	 Koostöö	Euroopa	Parlamendi,	
Euroopa	Liidu	Nõukogu	ja	Euroopa	
Komisjoniga

ELi detsentraliseeritud reguleeriva asutusena, 
millel on oma juhtimisstruktuur, tegutseb 
tugiamet Euroopa Liidu tegevuspõhimõtete 
ja institutsioonilise raamistiku piires. 
Varjupaigavaldkonna eest vastutab Euroopa 
Komisjoni siseasjade volinik ning seega on tugiamet 
kogu oma tegevuses tihedalt seotud Euroopa 
Komisjoniga. 2014. aastal palutakse Euroopa 
Komisjonil avaldada arvamust konkreetsete 
dokumentide kohta, mille tugiameti haldusnõukogu 
võtab vastu kooskõlas tugiameti määruse 
asjakohaste sätetega. Terve 2014. aasta jooksul 
toimuvad igal tasandil korrapärased kohtumised 
ja regulaarsed poliitikaalased videokonverentsid 
siseasjade peadirektoraadiga. Peale selle 
kooskõlastab tugiamet 2014. aastal Euroopa 
Komisjoniga aruannete koostamist. Tugiamet ja 
Euroopa rändevõrgustik tuginevad aruannete (nt 
tugiameti aastaaruande) koostamisel samadele, 
liikmesriikide esitatud andmetele. Tugiamet osaleb 
Euroopa rändevõrgustiku riiklike kontaktpunktide 
koosolekutel, võrgustiku juhtorgani töös ja 
asjakohastel temaatilistel koosolekutel.

kooskõlas tugiameti määrusega saadab tugiamet 
oma iga-aastase töökava ja tegevusaruande Euroopa 
Parlamendile, Euroopa Liidu Nõukogule ja Euroopa 
komisjonile. Tugiameti tegevdirektor annab justiits- 
ja siseküsimuste nõukogule korrapäraselt aru 
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kohta. Peale selle 
kutsutakse tegevdirektorit tutvustama Euroopa 
parlamendile tugiameti töökava, aga ka tugiameti 
tegevusega seotud konkreetseid küsimusi.

2014. aastal on tugiametil toetav roll seoses 
mitmeaastase finantsraamistikuga ning ELi 
rahastamise uue korraldusega varjupaiga- ja 
rändeküsimustes. Seoses sellega esitab tugiamet 
teavet ELi tegevusprioriteetide ja liikmesriikide 
konkreetsete prioriteetide kohta, mille puhul võib 
kaaluda sihtotstarbelist rahastamist.

Tugiamet täidab oma institutsioonilisi ülesandeid 
Dublini III määruse artiklis 33 sätestatud mehhanismi 
raames, võttes meetmeid ja edastades teavet 
mehhanismi eri etappides osalevatele asjakohastele 
institutsioonidele. 

8.2.2.	 Koostöö	ÜRO	Pagulaste	Ülemvoliniku	
Ameti	 ja	 muude	 rahvusvaheliste	
organisatsioonidega

Oma ülesannete täitmisel teeb tugiamet tihedat 
koostööd ürO pagulaste ülemvoliniku Ameti 
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ning muude asjakohaste rahvusvaheliste ja 
valitsustevaheliste organisatsioonidega.

Tugiamet teeb ürO pagulaste ülemvoliniku Ametiga 
tihedat koostööd ja kaasab teda kõikidesse tugiameti 
määrusega hõlmatud tegevusvaldkondadesse. 
2013. aastal leppisid tugiamet ja ürO pagulaste 
Ülemvoliniku Amet kokku omavahelise töökorra. 
Selle alusel tugevdatakse 2014. aastal koostööd 
eelkõige sellistes valdkondades nagu koolitus, 
kvaliteediprotsessid, saatjata alaealised, 
ümberasustamine, Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
välismõõde ning eri- ja erakorraline toetus. 
Struktureeritud koostöö jätkub kõikides 
valdkondades. ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet 
osaleb tugiameti haldusnõukogu töös hääleõiguseta 
liikmena ning kui see on asjakohane, kutsutakse 
teda tugiameti töörühmade koosolekutele. Samuti 
tuleb rõhutada, et 2014. aastal jätkab tegevust ÜRO 
pagulaste ülemvoliniku Ameti ja tugiameti vaheline 
alaline teabevahetusasutus Maltal.

2014. aastal on tugiametil tihedad kontaktid 
ka muude varjupaigavaldkonnas tegutsevate 
asjakohaste rahvusvaheliste ja valitsustevaheliste 
organisatsioonidega, nagu Euroopa Nõukogu, 
sisserändetalituste peadirektorite konverents 
(gDISC), valitsustevaheline rände-, varjupaiga- 
ja pagulasküsimuste arutelufoorum (IgC) ning 
Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon. 
Tugiamet vahetab 2014. aastal korrapäraselt 
arvamusi Euroopa Nõukogu ja Rahvusvahelise 
Migratsiooniorganisatsiooniga ning osaleb nende 
töös. Tugiamet panustab aktiivselt sisserändetalituste 
peadirektorite konverentsi töösse, võttes osa 
mitmest gDISCi konverentsist ja tööseminarist, ning 
varjupaiga- ja pagulasküsimuste arutelufoorumiga 
toimunud kirjavahetuse põhjal kutsutakse tugiametit 
korrapäraselt osalema mitmes töörühmas ja 
tegevdirektoril palutakse osaleda foorumi täiskogul.

8.2.3.	 Koostöö	ELi	asutuste	ning	justiits-	ja	
siseküsimuste	valdkonna	asutustega

ELi	asutuste	võrgustik

Asutustevahelise koordineerimisvõrgustiku liikmena 
edendab tugiamet tihedat koostööd ELi muude 
asutustega. 2014. aasta tegevuses keskendutakse 
töömeetodite ning haldus- ja üldküsimustega seotud 
heade tavade vahetamisele eelkõige tulemuslikkuse, 
tegevuspõhise eelarvestamise ning juhtimise ja 
huvide konfliktide valdkondades.

2014. aastal jätkab tugiamet koostöös Euroopa 
Komisjoniga ELi detsentraliseeritud asutusi 
käsitleva ühise lähenemisviisi ja selle tegevuskava 
rakendamist.

Tugiamet osaleb 2014. aastal asjakohastel üritustel, 
mis korraldatakse tulemuslikkust edendava võrgustiku 
ja asutustevahelise õigusvõrgustiku raames, millega 
tugiamet liitus ametlikult 2013. aastal.

Justiits-	ja	siseküsimuste	valdkonna	asutuste	
võrgustik

koos Frontexi, FrA, Europoli, Eurojusti, CEpOLi, 
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala 
Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise 
Euroopa Ameti (eu-LISA), Euroopa Narkootikumide 
ja Narkomaania Seirekeskuse (EmCDDA), Euroopa 
Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIgE) ja Euroopa 
pettustevastase Ametiga (OLAF) osaleb tugiamet ka 
justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutuste vahelises 
koostöös.

2014. aastal võtab tugiamet üle võrgustiku eesistuja 
koha ning korraldab ühe justiits- ja siseküsimuste 
valdkonna asutuste juhtide koosoleku. peale selle 
korraldatakse kuni neli justiits- ja siseküsimuste 
valdkonna kontaktrühmade kohtumist ning 
seotud üritust. 2014. aasta jooksul keskendub 
võrgustik ELi detsentraliseeritud asutusi käsitleva 
ühise lähenemisviisi rakendamisega seotud ning 
konkreetselt justiits- ja siseküsimuste valdkonna 
teemasid puudutava teabe vahetamisele ning 
justiits- ja siseküsimuste valdkonna mitmeaastastes 
programmides tegevuse kooskõlastamise võimaluste 
uurimisele.

Frontex

Frontexi ja tugiameti vahel 2012. aasta septembris 
kokku lepitud töökorra põhjal jätkub käimasolev 
koostöö ka 2014. aastal. Frontex ja tugiamet jätkavad 
jätkusuutlikku koostööd sellistes valdkondades 
nagu koolitusprogrammid, kvaliteedialgatused 
ja päritoluriigi teave, aga ka erakorralise toetuse 
programmid, näiteks Kreekaga tehtav koostöö. 
Peale selle tõhustavad Frontex ja tugiamet oma 
varajase hoiatamise ja valmisoleku süsteemi 
analüütiliste üksuste vahelist koostööd. Tugiamet 
ja Frontex teevad 2014. aastal koostööd oma 
tegevuse täiustamisel välismõõtme valdkonnas. 
Frontex ja tugiamet jätkavad koostööd seoses 
kodanikuühiskonna teavitamisega oma tegevusest, 
sealhulgas nõuandvate kogude kontekstis. ka 2014. 
aastal osaleb tugiamet liikmena Frontexi nõuandvas 
kogus.

Euroopa	Liidu	Põhiõiguste	Amet	(FRA)

FRA ja tugiamet tuginevad 2014. aastal oma 
varasemale koostööle, lähtudes töökorrast, mille 
mõlemad asutused allkirjastasid 2013. aasta 
juunis. FRA ja tugiamet jätkavad teabe vahetamist, 
uurimistegevuse toetamist ning uurimis- ja 
andmete kogumise meetodite jagamist. Mõlemad 
organisatsioonid jätkavad omavahelist koostööd 
koolituse valdkonnas. 2014. aastal jätkub ka 
teineteise nõustamisega seotud koostöö.

Europol

2014. aastal jätkavad Europol ja tugiamet koostööd, 
eelkõige varajase hoiatamise ja valmisoleku süsteemi 
raames ning inimkaubanduse ja saatjata alaealiste 
valdkonnas. Täiendavad koostöövaldkonnad on 
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koolitus, näiteks organiseeritud kuritegevuse 
osalemise kindlakstegemine varjupaigataotlustes 
võltsitud dokumentide kasutamise 
hõlbustamises, ning tugiameti nõuandva kogu ja 
konsultatsioonimeetoditega seotud kogemuste 
vahetamine.

CEPOL

CEpOL ja tugiamet arendavad koostööd 
koolitusmeetodite vahetamisel ning tugiamet 

on valmis tegema koostööd politseinike 
vahetusprogrammide raames. Tugiamet osaleb 
CEpOLi võimalikes ebaseadusliku rände ja 
inimkaubanduse alastes koolitustes.

Eurojust

Tugiameti ja Eurojusti vastastikused kontaktid 
ning suhtlemine jätkuvad eelkõige justiits- ja 
siseküsimuste valdkonna asutustevaheliste 
koostöökanalite kaudu.

Justiits-	ja	siseküsimuste	valdkonna	asutuste	võrgustik

Tugiameti	
eesmärk/	
eesmärgid

Tugiameti eesmärk on tõhustada mitmepoolset asutustevahelist koostööd justiits- ja 
siseküsimuste valdkonnas, pöörates eritähelepanu ELi detsentraliseeritud asutusi käsitleva 
ühise lähenemisviisi rakendamisega seotud ning konkreetselt justiits- ja siseküsimuste 
valdkonna teemasid puudutava teabe vahetamisele ning justiits- ja siseküsimuste valdkonna 
mitmeaastastes programmides tegevuse kooskõlastamise võimaluste uurimisele. 

Uued	meetmed	
2014.	aastal

2014. aastal on tugiamet justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutuste võrgustiku eesistuja.

Tulemused

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad	
justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutuste juhtide 
koosoleku korraldamine.

IV kvartal justiits- ja siseküsimuste valdkonna 
asutuste juhtide koosolek on 
korraldatud;
osalejate arv;
koosoleku väljundite kasutamine.

justiits- ja siseküsimuste valdkonna kontaktrühmade 
kuni kolme kohtumise või ürituse korraldamine.

I–IV kvartal korraldatud kohtumiste või ürituste arv;
osalejate arv;
osalejate rahulolu tase;
kohtumiste või ürituste väljundite 
kasutamine.

Eelarve	 2306 Asutusesiseste ja -väliste koosolekutega seotud 
halduskulud

Personal Tegevdirektori kantselei

8.2.4.	 Koostöö	akadeemiliste	ringkondade	
ja	kohtute	liikmetega

Tugiamet pöörab eritähelepanu suhetele 
akadeemiliste ringkondade ning Euroopa ja 
liikmesriikide kohtute liikmetega.

2014. aastal on akadeemilised ringkonnad kaasatud 
tugiameti tegevusse mitmesuguste foorumite kaudu, 
sealhulgas koolitustegevuse arendamise teel. Samuti 
on akadeemilistel ringkondadel jätkuvalt põhiroll 
nõuandvas kogus ja ekspertide koosolekutel.

2014. aastal teevad tugiamet ja kohtute liikmed 
tihedat koostööd muu hulgas pagulasõiguse 
Kohtunike Rahvusvahelise Liidu (IARLJ) ning selle 
Euroopa osakonna, aga ka Euroopa Halduskohtunike 
Ühingu (AEAJ) kaudu.

punktis 3.5.1 on määratletud 2014. aastal 
ettevalmistatavad konkreetsed meetmed.

8.3. Nõuandev	kogu
Nõuandev kogu on tugiameti ja asjakohaste 
sidusrühmade vahelise teabevahetuse ning 
teadmiste koondamise mehhanism. Viimasel kahel 
aastal on tugiamet loonud tihedamad sidemed 
kodanikuühiskonnaga ja palunud nende toetust 
mitmesuguste teemade puhul. 2014. aastal jätkab 
tugiamet oma 2014. aasta konsultatsioonide 
kalendri põhjal asjakohaste organisatsioonidega 
konsulteerimist konkreetsetel teemadel, lähtudes 
nõuandva kogu tegevuskavas kirjeldatud 
valikukriteeriumidest. Tugiamet konsulteerib 
ka 2015. aasta töökava, aastaaruande ja muude 
dokumentide koostamisel kodanikuühiskonnaga, 
kasutades siiani sobivaks ja tõhusaks osutunud 
vahendeid.

2014. aastal arendab tugiamet e-konsultatsioonide 
tegevusprogrammi, et koostada oma veebisaidil nn 
konsultatsioonileht. Kõnealust tegevusprogrammi 
kasutatakse veebikonsultatsioonideks ja 
kodanikuühiskonnaga teabe vahetamise muude 
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küsimuste lahendamiseks. Peamine vahend 
kodanikuühiskonnaga konsulteerimiseks on 
jätkuvalt internet. Esimese kahe tegevusaasta 
kogemuste põhjal pakutakse konkreetset 
konsultatsioonitegevust sellistele sihtrühmadele 

nagu kohtute liikmed. 2012. ja 2013. aasta üritustel 
saadud kogemustele tuginedes korraldab tugiamet 
2014. aasta neljandas kvartalis kodanikuühiskonnale 
avatud konverentsi ning täiskogu istungi.

Tugiameti	nõuandva	kogu	tegevus

Tugiameti	
eesmärk/	
eesmärgid

Eriteadmiste ja kogemuste vahetamiseks osaleb tugiamet kahesuunalises dialoogis 
kodanikuühiskonna asjakohaste organisatsioonidega. 

Uued	meetmed	
2014.	aastal

Tugiamet uurib uusi koostöövaldkondi kodanikuühiskonna valitud organisatsioonidega ja 
loob e-konsultatsioonide tegevusprogrammi.

Tulemused

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Tugiamet konsulteerib kodanikuühiskonna 
asjakohaste organisatsioonidega.

I–IV kvartal Korraldatud konsultatsioonide arv ja 
laad;
konsulteeritud organisatsioonide arv;
saadud panuste arv;
saadud panuste kasutamine.

Nõuandva kogu iga-aastase täiskogu istungi 
korraldamine.

IV kvartal Täiskogu istungi korraldamine;
osalejate arv;
osalejate rahulolu tase;
täiskogu istungi väljundite kasutamine.

Kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemine 
tugiameti iga-aastasel saatjata alaealisi käsitleval 
praktilisel koostöökonverentsil. 

IV kvartal Kodanikuühiskonna organisatsioone 
esindavate osalejate arv.

E-konsultatsioonide tegevusprogrammi loomine. IV kvartal E-konsultatsioonide tegevusprogrammi 
loomine;
e-konsultatsioonide tegevusprogrammi 
kaudu algatatud konsultatsioonide arv;
saadud panuste arv;
saadud panuste kasutamine.

Eelarve 3401 koostöö partnerite ja sidusrühmadega
Personal Tegevdirektori kantselei
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9. Tugiameti haldamine

9.1. Personalijuhtimine
Kavade kohaselt jõuab töötajate arv 2014. aastal 
84ni, sealhulgas kaheksa täiendavat töötajat, kes 
võetakse tööle 2014. aasta esimesel poolel.

2013. aastal hakati rakendama töötajate iga-
aastast hindamist. 2014. aastal muudab tugiamet 
oma asutusesisese personalipoliitika veelgi 
professionaalsemaks, näiteks seoses töötajate 
hindamise ja koolitustegevusega.

9.2.	 Finantsjuhtimine
Tugiamet taotleb tulusid usaldusväärselt ja 
tasakaalustatult ning tagab tõhusa ja tulemusliku 
kontrolli kulude üle, et täita oma praeguseid ja 
võimalikke uusi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid 
kiiresti, võttes nõuetekohaselt arvesse tulevasi 
eelarvepiiranguid. Tulemuslikkuse juhtimise 
toetamiseks jätkab tugiamet tegevuste kaupa 
nullpõhise eelarvestamise järkjärgulise rakendamise 
kiiret kavandamist.

Tugiameti tulude puhul on lisaks ELi üldeelarvesse 
kantavale liidu toetusele ette nähtud, et alates 2014. 
aastast loovad assotsieerunud riikidega sõlmitud 
kokkulepped raamistiku nende riikide poolseks 
toetuseks.

Tugiameti kulude puhul pööratakse tähelepanu 
jätkuvalt sellele, et tagada olemasolevate rahaliste 
vahendite optimaalne kasutamine, järgides tasuvuse, 
tõhususe ja tulemuslikkuse, samuti korrektsuse 
põhimõtteid. kulude kandmise suhtes kohaldatakse 
rangelt ELi ja tugiameti eeskirju. kui see on vajalik 
ELi asutuste uue finantsmääruse raamistikus, 
vaadatakse tugiameti finantsmäärus läbi. Vajaduse 
korral täiendavad kõnealust normatiivset raamistikku 
tugiameti otsused, milles käsitletakse muu hulgas 
lähetatud või kutsutud ekspertide tasustamist.

9.3. Lepingute	haldamine
Pärast mitmeaastaste õiguslike kohustuste 
kehtestamist 2013. aastal, eelkõige seoses tugiameti 
jaoks strateegilise tähtsusega projektidega, 
pööratakse erilist tähelepanu asjaomaste toetuste ja 
hankelepingute usaldusväärsele haldamisele.  

9.4.	 IT-juhtimine
Erilist tähelepanu pööratakse IKT-sektorile, 
et tõhustada tugiameti rolli liikmesriikidele 
varjupaigateenustega seotud tarkvaralahenduste 
pakkumisel ja testimisel ning nendega seotud 

koolituse korraldamisel. Peale selle on nii kasutajate 
arvu jätkuvast kasvamisest (nii tugiametis kui 
ka liikmesriikides) kui ka tarkvaralahenduste 
keerukusest tulenevalt vaja IKT talitluspidevust 
ning infrastruktuuri täiendavat tugevdamist ja 
parandamist.

2014. aastal muutuvad tugiameti IkT-süsteemid 
täielikult automaatseks ja laialdaselt kättesaadavaks. 
Tugiteenused on menetlustega kontrollitud ja 
tagatud on IKT-teenuste tagavarasüsteemid. 
Mõõta tuleks kasutajate rahulolu. Süsteemide 
ja infrastruktuuride puhul tuleks tagada täieliku 
tagavarasüsteemi olemasolu ning teenused 
peaksid olema kasutajasõbralikud ja laialdaselt 
kättesaadavad. Tegelda tuleb arendustööga, 
et vastata kasutajate ootustele ning kujundada 
tugiameti töötavade põhjal välja metoodilised 
rakendused ja kasulikud aruanded. Lõpuks tuleb 
hakata uurima uut valdkonda, et võimaldada 
IKT-töötajatel avastada nõrkusi ja tutvuda veelgi 
põhjalikumalt viisidega, kuidas IKT-süsteemid peaksid 
turvalisusmeetmete raames aitama tugiameti 
töötajatel täita oma ülesandeid ning saavutada 
missiooniga seotud eesmärke.

Riskianalüüsid teostatakse järgmistes IKT-alase 
haldustegevuse põhivaldkondades: tugiteenused, 
süsteemihaldus, arendus, projektijuhtimine, 
avariitaastekava ja andmete varundamine. Seejärel 
viiakse vastavalt riskianalüüside tulemustele ellu 
menetluste, töövoogude ja näitajate korrapärane 
läbivaatamine, ajakohastamine või kehtestamine. 
Samuti eeldatakse välisnõustamise kasutamist 
ja testide korraldamist, mille eesmärk on viia 
asutusesisesed järeldused kooskõlla ning võrrelda 
neid viimaste suundumustega IKT-valdkonnas. 
Kasutatavate tarkvarasüsteemide puhul koostatakse 
riskianalüüsid ja alustatakse ettevalmistusi nende 
ligipääsetavuse kontrollimiseks.

2014. aastal keskendutakse IKT-valdkonnas peamiselt 
järgmisele:

• dokumendihalduse süsteem;

• turvanormide ja -eeskirjade rakendamine;

• avariitaastekava;

• talitluspidevuse kava;

• toimiva IT-varukeskuse ettevalmistamine;

• asutusevälise IT-turvalisuse kontrollimise 
kavandamine.
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9.5. Teabevahetus
Tuginedes üldsuse teavitamise alastele 
jõupingutustele 2012. ja 2013. aastal, edendab 
tugiamet oma rolli, väärtusi, tegevust ja 
tööd, lähtudes teabevahetuse strateegias 
kirjeldatud eesmärkidest. ühtlasi on tugiameti 
teavitustegevuse eesmärk tõhustada praktilist 
koostööd liikmesriikidega. Tugiameti peamist 
teabevahetuskanalit, st tugiameti veebisaiti  
(http://www.easo.europa.eu), täiendavad 
mitmesugused muud kanalid, mille kaudu 
rõhutatakse tugiameti järgmisi põhisõnumeid:

• toetamine on meie missioon;

• viime solidaarsusidee ellu;

• ühised väärtused, kvaliteet ja solidaarsus ning

• lisaväärtuse andmine ELile ja liikmesriikidele.

Selleks, et tugiameti põhisõnumid jõuaksid 
võimalikult paljudeni ja suurendaksid tema 

õiguspärasust, edastatakse need läbipaistvalt 
erinevate kanalite kaudu. Teabevahetusealaste 
jõupingutuste keskmes on tugiameti veebisait. 
Tugiamet uurib võimalusi oma veebisaiti kasutajate 
tagasiside põhjal veelgi arendada ja kaasajastada, 
lähtudes sarnaste veebisaitide puhul kasutatud heast 
tavast. muud kanalid hõlmavad järgmist:

• kirjutav ja audiovisuaalne ajakirjandus;

• osalemine üritustel (nt ELi avatud uste päevad 
ja muud üritused, sh suured, poliitiliselt tähtsad 
sündmused);

• tugiameti tööd ja tegevust tutvustavad ettekanded 
ning näitused;

• väljaanded ja aruanded;

• tugiameti kuukiri;

• pressiteated ning

• päevakajaliste uudiste väljavõtted (asutusesiseseks 
kasutamiseks).

Tugiameti	teabevahetusealane	tegevus

Tugiameti	
eesmärk/	
eesmärgid

Esitada teavet tugiameti rolli, väärtuste, tegevuse ja töö kohta ning edendada neid 
kooskõlas teabevahetuse strateegiaga.
Tugiamet keskendub oma ülesandele hõlbustada, kooskõlastada ja tugevdada praktilist 
koostööd liikmesriikidega varjupaigavaldkonna paljudes aspektides.

Uued	meetmed	
2014.	aastal

Tugiamet ajakohastab oma teabevahetuse strateegia, tagab oma visuaalse identiteedi 
rakendamise ja arendab täiendavalt oma veebisaidi funktsioone.

Tulemused

Tugiameti	tegevus	2014.	aastal Aeg Näitajad
Tugiameti vähemalt üheksa kuukirja avaldamine. I–IV kvartal Tugiameti kuukirjade arv.
Teavitusalase ja võrgustiku loomise koosoleku 
korraldamine ELi liikmesriikide siseküsimuste eest 
vastutavatele pressiametnikele.

III ja IV 
kvartal

Teavitusalane ja võrgustiku loomise 
koosolek on korraldatud;
osalejate arv;
osalejate rahulolu tase;
koosoleku väljundite kasutamine.

Tugiameti teabevahetuse strateegia ajakohastamine. I ja II 
kvartal

Teabevahetuse ajakohase strateegia 
vastuvõtmine.

Kuukirja tellijate arvu suurenemine. I–IV kvartal Kuukirja tellijate arvu suurenemise 
protsent.

Vähemalt kaheksa pressiteate väljaandmine. I–IV kvartal pressiteadete arv;
pressiteadete kasutamine.

Tugiameti ajakirjanduses kajastamise jälgimine ja 
kõige olulisemate artiklite avaldamine veebisaidil.

I–IV kvartal pressiarhiivis sisalduvate dokumentide 
arv;
veebisaidil avaldatud artiklite arv. 

Päevakajaliste uudiste asutusesiseste väljavõtete 
esitamine.

I–IV kvartal Päevakajaliste uudiste asutusesiseste 
väljavõtete arv.

Ajakirjanduses vähemalt kuue kõrgetasemelise 
intervjuu andmine. 

I–IV kvartal Ajakirjanduses antud kõrgetasemeliste 
intervjuude arv.

Tugiameti kõikide väljaannete ja tõlgete võimalikult 
kõrge kvaliteedi tagamine.

I–IV kvartal Tugiameti väljaanded ja tõlked on kõrge 
kvaliteediga.

Tugiameti visuaalse identiteedi igakülgse rakendamise 
tagamine. 

I–IV kvartal Tugiameti visuaalse identiteedi 
kasutamine. 

Tugiameti veebisaidi külastajate arvu suurenemine. I–IV kvartal Tugiameti veebisaidi külastajate arvu 
suurenemise protsent. 

http://www.easo.europa.eu
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Üldsuse ja ajakirjanduse esitatud päringutele kiire 
vastamise tagamine.

I–IV kvartal päringutele vastamise aeg;
vastuste kasutamine.

Tugiameti infopostkasti tõhus haldamine. I–IV kvartal küsimuste ja vastuste arv;
küsimustele vastamise aeg;
tugiameti infopostkasti kasutamine.

Eelarve	 2309 kirjaliku ja suulise tõlke halduskulud
2310 Väljaannete halduskulud
2311 Teabevahetus

Personal Tegevdirektori kantselei

9.6. Sisekontrollisüsteemid	
ja	juhtimine

9.6.1. ELi	detsentraliseeritud	asutusi	
käsitleva	ühise	lähenemisviisi	
rakendamine	tugiametis

2014. aastal jätkab tugiamet 2012. aastal vastu 
võetud ELi detsentraliseeritud asutusi käsitleva ühise 
lähenemisviisi ja selle tegevuskava rakendamist.

Tegevust alustava asutusena vastas tugiamet juba 
suurele arvule ühises lähenemisviisis ja tegevuskavas 
kehtestatud eesmärkidele ning alustas eelnevatel 
aastatel asjakohaste meetmete võtmist.

Lisaks keskendub tugiamet 2014. aastal eeskätt 
järgmisele:

• huvide konfliktid;

• hindamiste järelmeetmed;

• pettustevastane tegevus;

• tegevuspõhine eelarvestamine ja juhtimine.

9.6.2.	 Sisekontrollisüsteemid	ning	Euroopa	
Kontrollikoja	ja	siseauditi	talituse	
soovituste	rakendamine	

23. novembril 2012 võttis tugiameti haldusnõukogu 
vastu tõhusat juhtimist käsitlevad sisekontrolli 
standardid(1).

20.–24. mail ja 21.–25. oktoobril 2013 teostas 
Euroopa kontrollikoda tugiametis esimese välisauditi. 
Kontrollikoja soovituste põhjal kehtestas tugiamet 

(1) Tugiameti suhtes kohaldatakse järgmist 16 tõhusa juhtimise alast 
sisekontrolli standardit: 1. missioon; 2. eetilised ja organisatsioonilised 
väärtused; 3. töökohtade täitmine ja töötajate liikuvus; 4. töötajate 
hindamine ja arendamine; 5. eesmärgid ja tulemuslikkuse näitajad; 
6. riskijuhtimise protsess; 7. tegevusstruktuur; 8. protsessid ja 
menetlused; 9. juhtkonnapoolne järelevalve; 10. talitluspidevus; 11. 
dokumendihaldus; 12. teave ja teabevahetus; 13. raamatupidamine ja 
finantsaruandlus; 14. tegevuse hindamine; 15. sisekontrollisüsteemide 
hindamine; 16. siseauditi suutlikkus.

parandusmeetmed, eelkõige eelarve täitmise ja 
töölevõtmise menetluste valdkonnas.

2014. aastal jätkab tugiamet oma tegevuse ja 
menetluste kontrollikoja soovitustega kooskõlla 
viimist.

peale selle külastas tugiametit 7. ja 8. novembril 
2012 ning 11.–19. aprillil 2013 Euroopa komisjoni 
siseauditi talitus, et koostada oma hinnang tugiameti 
kohta. Selle hinnangu põhjal kehtestas tugiamet 
sisekontrolli standarditega seotud tegevuskava; 
sisekontrolli standardeid hakati rakendama 2013. 
aastal. Lisaks võttis haldusnõukogu 2013. aastal vastu 
kõikehõlmava strateegilise siseauditi kava aastateks 
2014–2016.

Kooskõlas sisekontrolli standardeid käsitleva 
tegevuskavaga ja strateegilise siseauditi kavaga 
2014–2016 tugevdab tugiamet 2014. aastal veelgi 
sisekontrolli standardite rakendamist, võttes 
järgmised meetmed:

• eetilise raamistiku kehtestamine;

• töötajate iga-aastase hindamise ja arendamise 
raamistiku kehtestamine;

• tulemuslikkuse näitajate kasutamise laiendamine;

• riskijuhtimise protsessi rakendamine;

• tugiameti IT-juhtimise struktuuri tugevdamine;

• talitluspidevuse raamistiku kehtestamine.
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10. Lisad
10.1. Tugiameti	hankelepingud	ja	juriidilised	

kohustused	2014.	aastal

Tegevus
Töö-
kava-
järgne
tegevus

Lepingu sisu Lepingu 
maht Lepingu tüüp Hankemenetlus Alustamise 

ajakava

Koostöö 
partnerite ja 
sidusrühmadega 

punkt 8.3 Nõuandva 
kogu ürituste 
korraldamine ja 
sellega seotud 
teenused

150 000 
eurot 

Teenuste 
erilepingud 

Tugiameti 
raamlepingud 
tugiamet/2013/113 
tugiamet/2013/116 
tugiamet/2013/117 
tugiamet/2013/121

III kvartal

Koolitus punkt 3.1 IT-tugiteenused 
tugiameti 
koolitusmooduli 
2. etapi loomiseks 

130 000 
eurot

Teenuste 
raamlepingud 

Avatud 
hankemenetlus 

I kvartal

Koolitus punkt 3.1 Veebimajutus 
tugiameti 
koolitusprogrammi 
2. etapi jaoks 

120 000 
eurot 

Teenuste 
raamlepingud 

Avatud 
hankemenetlus 

I kvartal

Koolitus punkt 3.1 Andmebaasi 
soetamine 
tugiameti 
koolituse 1. etapi 
jaoks

60 000 
eurot 

Teenuste 
ja tarnete 
otselepingud 

Väikesemahuline 
läbirääkimistega 
hankemenetlus 

I kvartal

Eriprogrammid Punkt 
3.5.1

Eksperdist 
esineja kohtunike 
konverentsil 
Luxembourgis

15 000 
eurot 

Teenuste 
otselepingud 

Väikesemahuline 
läbirääkimistega 
hankemenetlus 

II kvartal

Eriprogrammid Punkt 
3.5.1

Luxembourgis 
toimuval 
kohtunike 
konverentsil 
osalejate 
toitlustamine 

15 000 
eurot

Teenuste 
otselepingud 

Väikesemahuline 
läbirääkimistega 
hankemenetlus 

II kvartal

Päritoluriigi 
teave 

punkt 3.3 Päritoluriigi 
portaali 
IT-haldus ja 
arendusteenused

150 000 
eurot 

Teenuste 
erilepingud 

Tugiameti 
raamleping 
tugiamet/2013/101

II kvartal

Varajane 
hoiatamine ja 
valmisolek 

punkt 6.3 Tarkvara litsentsid 150 000 
eurot 

Tarnete 
erilepingud 

Euroopa Komisjon 
(DIgIT) SACHA II

I kvartal
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10.2.	2014.	aastal	tõlgitavad	tugiameti	väljaanded	ja	dokumendid
Väljaanne Keelte	arv	

1 Tugiameti 2014. aasta töökava 24
2 Tugiameti tegevuse aastaaruanne 24
3 Tugiameti eelarve 24
4 Tugiameti aastaaruanne ELi varjupaigavaldkonna olukorra kohta 5
5 kaks tugiameti päritoluriigi teabe aruannet või toodet 5
6 kaks tugiameti kvalifikatsiooni tõstmise vahendit kohtute liikmetele 5
7 kaks tugiameti kvaliteediprotsesse parandavat abivahendit 5
8 Tugiameti käsiraamat vanuse kindlakstegemise kohta 5
9 Perekonna otsimist käsitlev dokument 5
10 Neli tugiameti koolitusmoodulit 1
11 Neli tugiameti ajakohastatud koolitusmoodulit 1
12 Tugiameti koolitusbrošüür 1
13 kaks tugiameti koolituskäsiraamatut 1
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Tasuta väljaanded:
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• rohkem eksemplare ning plakatid ja kaardid:
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