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LYHYET PERUSTELUT

Komissio on ehdottanut uutta asetusta Europolista sekä Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamista ja Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamista koskevien neuvoston 
päätösten kumoamista. Ehdotuksen mukaan CEPOL yhdistettäisiin Europoliin ja kaikki 
toiminnot keskitettäisiin Europolin nykyiseen Haagissa sijaitsevaan toimipaikkaan.

Muodostettava Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja koulutusvirasto kattaisi 
kummankin viraston nykyiset tehtävät ja tukisi unionissa tehtävää lainvalvontayhteistyötä, 
tiedonjakoa ja koulutusta.

Ehdotuksessa noudatetaan parlamentin, neuvoston ja komission heinäkuussa 2012 
hyväksymää erillisvirastoja koskevaa yhteistä lähestymistapaa, jossa todetaan, että ”virastojen 
yhdistämistä olisi harkittava silloin, kun niillä on päällekkäisiä tehtäviä, kun synergiat ovat 
mahdollisia tai kun virastot olisivat tehokkaampia osana suurempaa rakennetta”. Vaikka 
kyseisten virastojen keskeiset tehtävät eivät ole suoranaisesti päällekkäisiä, yhdistämiselle on 
vahvat perusteet. Jos Europolin operatiivinen tietämys yhdistetään CEPOL:n koulutuksen alan 
asiantuntemukseen, voidaan luoda yhteisessä rakenteessa suoria ja epäsuoria 
kerrannaisvaikutuksia ja synergiaa. CEPOL:n palveluksessa on 43 henkilöstön jäsentä ja sen 
talousarvio on 8,4 miljoonaa euroa, joten on ilmeistä, että varsinkin puhtaasti hallinnollisten 
tehtävien osalta tehokkuutta voidaan parantaa siirtymällä suurempaan rakenteeseen, kuten 
Europoliin, jonka henkilöstön määrä on 592 ja talousarvio 82,5 miljoonaa euroa. Näin 
voidaan vapauttaa resursseja pääasiallisiin operatiivisiin tehtäviin.

Virastojen on noudatettava tiettyjä asetuksia, kuten unionin varainhoitoasetusta, sen 
soveltamissääntöjä, erillisvirastoihin sovellettavaa varainhoidon puiteasetusta sekä unionin 
henkilöstösääntöjä. Etenkin pienillä virastoilla on vaikeuksia kyseisten asetusten 
noudattamisessa. Lisäksi niiden ongelmana on hallinnollisten tehtävien suhteettoman suuri 
osuus verrattuna viraston toimeksiannossa määriteltyjä varsinaisia tehtäviä hoitaviin toimiin.

Valmistelija kannattaa näin ollen Europolin ja CEPOL:n yhdistämistä myös tulevien vuosien 
vaikean talousarviotilanteen vuoksi. Hän on kuitenkin tietoinen siitä, että koulutuksen pitkän 
aikavälin rooli Europolin uudessa rakenteessa herättää huolta. Sen vuoksi ehdotetaan omien 
budjettikohtien luomista sekä poliisiyhteistyötä että koulutusta varten, jotta budjettivallan 
käyttäjä voi päättää koulutukseen käytettävän kokonaismäärän operatiivisista menoista.

Vaikka lainsäädäntömenettely ei johtaisi Europolin ja CEPOL:n yhdistämiseen, valmistelija 
kannattaa joka tapauksessa CEPOL:n sijoittamista Europolin Haagissa sijaitsevaan 
toimipaikkaan, koska Ison-Britannian hallitus on jo ilmoittanut Bramshillin tilojen 
sulkemisesta. CEPOL tarvitsisi lisäresursseja lainvalvontaviranomaisten koulutuskehyksen 
toteuttamiseen, joten sijoittamalla virastot samoihin tiloihin luotaisiin ainakin jonkin verran 
säästöjä ja saataisiin varmasti aikaan kerrannaisvaikutuksia, kun operatiivisen ja 
koulutushenkilöstön väliset yhteydet lisääntyisivät.
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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. korostaa, että talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta ja 
moitteettomasta varainhoidosta 
17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen1

47 kohtaa olisi sovellettava Europolin 
tehtävien laajentamiseen; korostaa, että 
lainsäätäjän päätökset tehtävien 
laajentamisesta eivät saa vaikuttaa 
budjettivallan käyttäjän päätöksiin 
vuotuisessa talousarviomenettelyssä;
________________
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota antamaan 
rahoitusselvityksen, jossa otetaan 
täysimääräisesti huomioon Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
lainsäädäntösopimuksen tulos, jotta 
voidaan täyttää Europolin ja 
mahdollisesti komission yksiköiden 
määräraha- ja henkilöstötarpeet;
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Tarkistus 3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 c kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 c. muistuttaa vastaanottavaa 
jäsenvaltiota Euroopan parlamentin, 
EU:n neuvoston ja Euroopan komission 
erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 
allekirjoittamasta yhteisestä 
julkilausumasta ja sen liitteestä sekä 
erityisesti yhteisen julkilausuman 8 ja 9 
kohdasta;

Tarkistus 4

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 d kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 d. huomauttaa, että kumpaakin tehtävää 
varten on luotava omat budjettikohdat, 
jotta budjettivallan käyttäjä voi määrittää 
erikseen määrärahat sekä lainvalvontaa 
että koulutusta varten, riippumatta siitä, 
mikä on Euroopan parlamentin ja 
neuvoston välisen 
lainsäädäntösopimuksen tulos;

Tarkistus 5

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 e kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 e. pyytää komissiota ottamaan 
rahoitusselvityksessään huomioon 
Europolin uudet tehtävät, joihin kuuluu 
etenkin Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskus (EC3), 
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erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin, EU:n 
neuvoston ja Euroopan komission 
yhteisen julkilausuman 42 kohdan 
mukaisesti1;
_____________
1

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/
12/st11/st11450.en12.pdf

Tarkistus 6

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 f kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 f. korostaa, että perustamiskustannukset 
eivät saa ylittää yhdistymisestä syntyviä 
säästöjä;

Perustelu

Vrt. Euroopan poliisiakatemian perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2005/681/YOS 
tarkistamisesta 24. huhtikuuta 2012 tehdyn tutkimuksen tulokset (s. 116).

Tarkistus 7

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 g kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 g. toteaa, että sisäisten hallinnollisten 
tehtävien jakaminen virastojen kesken 
voisi olla hyvä tapa saada aikaan 
säästöjä; korostaa kuitenkin, että 
tehtävien jakamisen ei pitäisi vaikuttaa 
virastojen perustehtäviin, kuten 
koulutukseen tai operationaalisiin 
tehtäviin;



AD\943624FI.doc 7/8 PE510.878v02-00

FI

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Kumpaakin tehtävää varten olisi 
luotava omat budjettikohdat, jotta 
budjettivallan käyttäjä voi määrittää 
erikseen määrärahat sekä lainvalvontaa 
että koulutusta varten.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Europolin menoihin kuuluvat 
henkilökunnan palkat, hallinto- ja 
infrastruktuurimenot sekä toimintamenot.

5. Europolin menoihin kuuluvat 
henkilökunnan palkat, hallinto- ja 
infrastruktuurimenot sekä toimintamenot. 
Tässä asetuksessa tarkoitettuun 
lainvalvontaviranomaisten 
koulutuskehykseen liittyviä toimintoja 
koskevat toimintamenot käsitellään 
erikseen ja niiden talousarviosta 
raportoidaan erikseen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen voimaantuloa 
seuraavina kolmena varainhoitovuotena 
Europolin operatiivisista menoista varataan 
vuosittain vähintään 8 miljoonaa euroa 
koulutukseen III luvun mukaisesti.

1. Tämän asetuksen voimaantuloa 
seuraavina kolmena varainhoitovuotena 
Europolin operatiivisista menoista varataan 
vuosittain vähintään 8 miljoonaa euroa 
koulutukseen III luvun ja 59 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.
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