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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. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävästi aineistoa 
todetakseen, että Eurojust-yksikön tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikeat tiedot 
yksikön taloudellisesta asemasta varainhoitovuodelta 2010 ja että tilinpäätöksen perustana 
olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

2. pitää valitettavana vuodelle 2011 siirrettyjen toimintamenojen suurta määrää; panee 
merkille Eurojust-yksikön vastauksen, jonka mukaan siirrot lisääntyivät lähinnä 
organisatorisen rakennekatsausprojektin, uuden tietokonelaitteiston infrastruktuurikulujen 
ja datakäsittelykulujen vuoksi; on tyytyväinen toimenpiteisiin, joita yksikkö aikoo 
toteuttaa vuonna 2012, ja erityisesti yksikkökohtaisten hankintasuunnitelmien laatimiseen; 
pyytää Eurojust-yksikköä panemaan nämä toimenpiteet täytäntöön viipymättä; panee 
tyytyväisenä merkille sitoumuksen hyväksyä hankintamenettelyissä tarvittavat maksut ja 
tehdä maksusitoumukset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vuotta ja pyytää 
Eurojust-yksikköä kunnioittamaan tätä sitoumusta;

3. huomauttaa, että Eurojust-yksikön hallinnollinen johtaja ei ole vastuussa suurimmasta 
osasta päivittäiseen hallinnointiin kuuluvia päätöksiä, jotka tekee Eurojust-yksikön 
kollegio, ja että kollegion on kirjattava tämä poikkeus; pyytää Eurojust-yksikköä ottamaan 
tämän poikkeuksen käsittelyyn ja tarkastelemaan sitä uudelleen mahdollisimman 
pikaisesti; huomauttaa, että mikäli tämä poikkeus säilyy jatkossakin, uudessa asetuksessa 
on otettava esille tämä rakenteellinen vajavuus;

4. pitää valitettavana tapausta, jossa arviointikomitea ei ollut soveltanut tarjouseritelmissä 
julkaistuja painotuksia; on tyytyväinen, että Eurojust-yksikkö on ilmoittanut ryhtyneensä 
toimenpiteisiin, joista voidaan mainita kunkin hankintamenettelyn sisällön ja kaupallisten 
näkökohtien arviointiin liittyvän kattavan dokumentoinnin esittäminen hallinnolliselle 
johtajalle ennen sopimusten tekemistä; panee tyytyväisenä merkille, että Eurojust-yksikkö 
on sitoutunut oikeudenmukaisuuteen, avoimuuteen ja tarkkuuteen hankintamenettelyjen 
yhteydessä edistääkseen organisaation taloudellista uskottavuutta; pyytää yksikköä 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan tämän sitoumuksen tinkimätön 
kunnioittaminen;

5. pitää valitettavana, että yksi virkamies otettiin palvelukseen varallaololuettelosta, jonka 
voimassaolo oli päättynyt, ja pyytää yksikköä seuraamaan tarkasti varallaololuetteloiden 
voimassaoloaikoja rekrytoinnin yhteydessä tällaisten virheiden välttämiseksi jatkossa; 
panee tyytyväisenä merkille Eurojust-yksikön vastauksen, jonka mukaan 
varallaololuettelosta rekrytoidaan vasta sen jälkeen, kun kunkin yksittäisen henkilön 
soveltuvuus on varmistettu tapauskohtaisesti;

6. on tyytyväinen, että Eurojust-yksikön täyttämättä olevien toimien osuus oli vuoden 2010 
lopussa vähentynyt 13 prosenttiin, kun vastaava osuus oli 24 prosenttia vuoden 2009 
lopussa; huomauttaa, että tämä osuus on kuitenkin yhä suuri, ja pyytää Eurojust-yksikköä 
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jatkamaan toimiaan tilanteen parantamiseksi edelleen.
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