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EHDOTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen päätelmiin, joiden mukaan Eurojust-

yksikön taloudellinen asema 31. joulukuuta 2015 on esitetty sen tilinpäätöksessä oikein ja 

sen toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset; 

2. kannustaa Eurojust-yksikkö käsittelemään edelleen ensisijaisesti terrorismiin, laittomaan 

kauppaan ja salakuljetukseen sekä verkkorikollisuuteen liittyviä asioita; toteaa 

tyytyväisenä, että jäsenvaltiot hyödynsivät yhä enemmän koordinointikokouksia ja -

keskuksia ja että ne pitävät tärkeänä kolmansien maiden lisääntynyttä osallistumista 

yhteisiin tutkintaryhmiin; panee tyytyväisenä merkille, että jäsenvaltiot pyytävät yhä 

useammassa tapauksessa Eurojust-yksikön apua: tapausten määrä lisääntyi 23 prosenttia 

vuodesta 2014; katsoo, että sen määrärahoja olisi lisättävä vastaavasti; panee merkille 

Eurojust-yksikön talousarvion korkean toteutusasteen, joka oli vuonna 2015 

99,86 prosenttia sen 33,818 miljoonan euron talousarviosta; 

3. pitää valitettavana, että vuoden 2015 vuosikertomuksessaan Eurojust-yksikkö totesi, ettei 

korruption torjunta kuulu EU:n painopistealoihin; toteaa, että tämän toteamuksen 

kumoavat ne 90 korruptiotapausta, joissa Eurojust-yksiköltä pyydettiin sen 

vuosikertomuksen mukaan asiantuntija-apua vuonna 2015 (kaksi kertaa niin paljon kuin 

vuonna 2014); panee merkille, että jäsenvaltioista Kreikka, Romania ja Kroatia pyysivät 

eniten apua korruptioon liittyvissä tapauksissa; 

4. pitää valitettavana, että Eurojust-yksiköllä oli määrärahojen saatavuuteen liittyviä 

ongelmia sen rahoitukseen liittyvien tiedossa olevien rakenteellisten ongelmien vuoksi; 

pitää valitettavana, että Eurojust-yksikön epävarman rahoitustilanteen vuoksi joitakin sen 

meneillään olevia toimia ja tärkeitä teknisiä kehityshankkeita oli lykättävä; pyytää, että 

Eurojust-yksikkö ja komissio ratkaisevat nämä tiedossa olevat rakenteelliset ongelmat ja 

varmistavat, että rahoitus pysyy asianmukaisella tasolla tulevina vuosina; 

5. panee merkille, että suuri osa hallintomenoihin sidotuista määrärahoista (21 prosenttia) 

siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle; toteaa, että tämä johtui pääasiassa 

talousarvioon liittyvistä epävarmuustekijöistä; pitää valitettavana tästä aiheutuneita 

toteutusongelmia tiettyjen turva- ja kestityspalveluja koskevien sopimusten, tieto- ja 

viestintäteknisten hankkeiden, laitteiden hankinnan ja ylläpidon sekä uusia tiloja 

koskevien konsultti- ja hankekulujen kohdalla; panee tyytyväisenä merkille, että 

ongelmista huolimatta Eurojust-yksikkö on sitoutunut välttämään mahdollisia 

perusteettomia siirtoja; 

6. pitää valitettavana, etteivät hallinto ja riippumattoman yhteisen valvontaviranomaisen 

jäsenet julkaisseet ilmoituksiaan sidonnaisuuksista; vaatii julkaisemaan kyseiset 

ilmoitukset välittömästi; kehottaa Eurojust-yksikköä ottamaan käyttöön laitoksen 

hallinnointia koskevan käytännön oppaan sekä eturistiriitoja koskevan käytännön oppaan 

komission joulukuussa 2013 julkaisemien suuntaviivojen mukaisesti ja laatimaan selkeät 

”pyöröovien” vastaiset säännöt; muistuttaa Eurojust-yksikköä siitä, että sen on 

hyväksyttävä sitovat sisäiset säännöt väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi 
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1. tammikuuta 2014 alkaen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien 

henkilöstösääntöjen 22 c artiklan mukaisesti. 
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