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EHDOTUKSET 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. toteaa, että varainhoitovuoden 2016 talousarviossa lopullisten määrärahojen käyttöaste oli 

erittäin korkea (98,23 prosenttia), vaikkakin hieman vuoden 2015 tasoa alhaisempi 

(99,1 prosenttia), ja katsoo tämän johtuvan lähinnä siitä, että unionin yleiseen 

tuomioistuimeen tuli vuoden 2016 aikana 12 uutta tuomaria; 

2. korostaa, että unionin tuomioistuimen talousarvio on puhtaasti hallinnollinen, ja toteaa, 

että noin 75 prosenttia määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön ja loput 

kiinteistöihin, kalusteisiin, tietotekniikkaan ja sekalaisiin toimintamenoihin; korostaa 

kuitenkin, että tulosbudjetointia ei pitäisi soveltaa pelkästään tuomioistuimen 

talousarvioon kokonaisuutena vaan siihen olisi sisällytettävä myös täsmälliset, 

mitattavissa ja saavutettavissa olevat, realistiset ja aikasidonnaiset tavoitteet (SMART-

tavoitteet), joita sovelletaan yksittäisiin osastoihin, yksiköihin ja henkilöstöä koskeviin 

vuotuisiin suunnitelmiin, ja että lisäksi olisi vahvistettava indikaattorit toimielimen 

ennakkoarvioiden laatimista varten; kehottaa siksi tuomioistuinta soveltamaan 

tulosbudjetoinnin periaatetta laajemmin toimintoihinsa; 

3. korostaa, että tuomioistuimen tehokkuus on parantunut oikeudellisten yksiköiden ja 

kaikkien liitännäisyksiköiden koordinoinnin ansiosta, mikä on johtanut siihen, että 

päätökseen saatettujen asioiden määrä kasvoi 46 prosenttia kaudella 2007–2016, vaikka 

ylimääräisten toimihenkilöiden määrä kasvoi vain hyvin vähän samalla kaudella 

(+3,5 prosenttia, jos Kroatian liittyminen otetaan laskelmissa huomioon, muussa 

tapauksessa lisäys jää alle +0,1 prosentin)1; 

4. toteaa, että virkamatkoja koskevista sitoumuksista (295 500 euroa) käytettiin vain 

41 209 euroa; huomauttaa, että tällaisia ali-investointeja olisi vältettävä; kehottaa 

tuomioistuinta parantamaan budjetointiaan ja vastuutaan virkamatkoja koskevien 

määrärahojen käytössä ja korostaa, että virkamatkoissa on noudatettava 

kustannustehokkuuden periaatetta; 

5. on tyytyväinen, että tilintarkastustuomioistuin ei esittänyt vuoden 2016 

vuosikertomuksessa unionin tuomioistuinta koskevia huomautuksia, ja toteaa, että tilanne 

on pysynyt muuttumattomana vuodesta 2010 alkaen; panee merkille, että 

tilintarkastustuomioistuin julkaisi jonkin aikaa sitten erityiskertomuksen unionin 

tuomioistuimesta; 

6. panee merkille, että unionin kolmen tuomioistuimen tilastot vuodelta 2016 vahvistavat 

viime vuosina havaitun suuntauksen käsittelyjen keskimääräisestä kestosta, joka näyttää 

lyhentyneen (tuomioistuin: 15 kuukautta ennakkoratkaisupyyntöjen kohdalla 

(15,3 kuukautta vuonna 2015), 2,7 kuukautta kiireellisten ennakkoratkaisupyyntöjen 

kohdalla (1,9 kuukautta vuonna 2015), 19,3 kuukautta suorien kanteiden kohdalla 

                                                 
1 Luvut ovat peräisin vuosikertomuksesta 2016 – vuotuinen selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta 

(varainhoitoasetuksen 66 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu vuotuinen toimintakertomus varainhoitovuodelta 2016) 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application /pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf  
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(17,6 kuukautta vuonna 2015) ja 12,9 kuukautta muutoksenhakujen osalta (14 kuukautta 

vuonna 2015); 

7. huomauttaa, että kolme tuomioistuinta saivat yhteensä päätökseen 1 628 asiaa vuonna 

2016, ja toteaa, että määrä on alhaisempi kuin vuonna 2015 (1 775 päätettyä asiaa); toteaa 

jälleen kerran, että on tärkeää vähentää keskeneräisten asioiden määrää, jotta voidaan 

vaalia unionin kansalaisten perusoikeuksia; 

8. toteaa, että e-Curia -sovellusta käytetään jatkuvasti enemmän (käyttäjätilejä oli 3 599 

vuonna 2016 ja vastaavasti 2 914 vuonna 2015), ja että vuonna 2016 kaikki jäsenvaltiot 

käyttivät e-Curia -sovellusta, mikä osoittaa, että suuren yleisön tietoisuutta sovelluksen 

olemassaolosta ja hyödyistä on lisätty tehokkaasti; 

9. pitää erittäin valitettavana, että jäsenvaltiot eivät pyri varmistamaan sukupuolten 

tasapuolista edustusta vastuutehtävissä, ja toteaa, että Euroopan parlamentti ja neuvosto 

ovat maininneet, että niiden yhtenä tavoitteena unionin yleisen tuomioistuimen uusien 

tuomarien nimittämisessä on sukupuolten tasapuolinen edustus (tähän mennessä unionin 

tuomioistuimen henkilöstökaaviossa on viisi naispuolista tuomaria ja kaksi naispuolista 

julkisasiamiestä ja unionin yleisen tuomioistuimen henkilöstökaaviossa on kymmenen 

naispuolista tuomaria); 

katsoo, että unionin toimielinten on edustettava kansalaisiaan; korostaa tässä yhteydessä 

parlamentin ja neuvoston asettaman tavoitteen merkitystä; 

10. toteaa, että vuonna 2015 hyväksyttiin tuomioistuimen oikeudellisen rakenteen uudistus ja 

lisäksi yleiselle tuomioistuimelle laadittiin uusi työjärjestys; katsoo, että tämän 

uudistuksen myötä tuomioistuin pystyy suoriutumaan käsiteltävien asioiden määrän 

kasvusta jatkossakin, kun tuomarien määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2019 asti jatkuvassa 

kolmivaiheisessa prosessissa; odottaa tämän uudistuksen vaikuttavan myönteisesti 

tuomioistuimen kykyyn käsitellä asiat kohtuullisessa ajassa ja oikeudenmukaista 

oikeudenkäyntiä koskevien vaatimusten mukaisesti; 

11. panee merkille tuomioistuimen jäsenten ammattieettisten sääntöjen tulevan tarkistamisen, 

jossa selkiytetään tuomioistuimen ulkopuolisen toiminnan edellytyksiä ja jäsenten 

taloudellisten sidonnaisuuksien julkistamista; 

12. vaatii enemmän avoimuutta kunkin tuomarin tuomioistuimen ulkopuolisten tehtävien 

osalta; pyytää tuomioistuinta ilmoittamaan virallisella verkkosivustollaan ja vuotuisissa 

toimintakertomuksissaan tiedot tuomarien muista toimista ja palkallisista ulkopuolisista 

tehtävistä; 

13. katsoo, että tuomioistuimen olisi julkistettava yleiskatsaus ulkopuolisten osapuolten 

kanssa pidettyjen, muiden kuin oikeudenkäyttöön liittyvien kokousten osanottajista ja 

sisällöstä; 

14. pitää valitettavana, että väärinkäytösten paljastajia koskevat tuomioistuimen sisäiset 

säännöt hyväksyttiin vasta vuoden 2016 alussa; suosittelee, että tuomioistuin jakaa nämä 

säännöt henkilöstölleen, jotta kaikki työntekijät ovat tietoisia niistä; pyytää tuomioistuinta 

toimittamaan ajoissa tiedot vuoden 2015 mahdollisista väärinkäytösten 

paljastamistapauksista ja siitä, miten ne käsiteltiin ja saatettiin päätökseen; 
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15. pyytää tuomioistuinta ilmoittamaan parlamentille kääntämisen erityiset kustannukset 

toimielinten keskeisiä toiminta- ja tulosindikaattoreita käsittelevän toimielinten välisen 

työryhmän sopiman harmonisoidun menetelmän mukaisesti; 

16. suhtautuu myönteisesti siihen, että tuomioistuin on sitoutunut kunnianhimoisiin 

ympäristötavoitteisiin; kannustaa toimielintä soveltamaan ympäristöä säästäviä julkisia 

hankintoja koskevia periaatteita ja pyytää laatimaan säännöt ja varaamaan riittävästi 

määrärahoja hiilidioksidipäästöjen kompensointia varten; 

17. kehottaa tuomioistuinta parantamaan unionin kansalaisille suunnattua viestintää 

esimerkiksi järjestämällä toimittajille koulutusseminaareja tai kehittämällä toiminnassaan 

enemmän kansalaisille suunnattuja viestintätuotteita. 
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