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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka IV – Euroopan unionin tuomioistuin
(2020/2143(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20191,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0223/2020)2,

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen vuosikertomuksen vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle vuonna 2019 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista 
(xxx/2020),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 sekä toimielinten vastaukset3,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2019 koskevan 
lausuman4 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 
10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10465 ja erityisesti sen 59, 118, 260, 261 ja 
262 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

1 EUVL L 67, 7.3.2019.
2 EUVL C …, ..., s. ….
3 EUVL C …, ..., s. ….
4 EUVL C …, ..., s. ….
5 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
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1. myöntää tuomioistuimen kirjaajalle vastuuvapauden Euroopan unionin tuomioistuimen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 / lykkää päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä tuomioistuimen kirjaajalle Euroopan unionin tuomioistuimen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Euroopan unionin tuomioistuimelle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka IV – Euroopan unionin tuomioistuin
(2020/2143(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka IV – Euroopan unionin 
tuomioistuin,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

A. haluaa korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää 
vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla 
tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää 
hallintotapaa;

Talousarvio- ja varainhallinto

1. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi vuotta 2019 
koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita 
Euroopan unionin tuomioistuimen henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin 
liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin totesi tarkastustyönsä perusteella, 
että virhetaso ei kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen tuomioistuimen 
hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2019 
päättyneeltä varainhoitovuodelta ja että tarkastetut valvontajärjestelmät olivat 
vaikuttavia;

3. panee merkille, että tuomioistuimen talousarvio oli 429 468 936 euroa 
(410 025 089 euroa vuonna 2018 ja 399 344 000 euroa vuonna 2017) ja sen toteutusaste 
oli 98,7 prosenttia (99,18 prosenttia vuonna 2018 ja 98,69 prosenttia vuonna 2017); 
toteaa, että toteutusaste oli korkea sekä osastossa 1 (toimielimen henkilöstö), jossa se oli 
98,4 prosenttia (99 prosenttia vuonna 2018 ja 98,6 prosenttia vuonna 2017), että 
osastossa 2 (kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot), jossa 
se oli 99,6 prosenttia (99,8 prosenttia vuonna 2018 ja 98,1 prosenttia vuonna 2017);  

4. panee merkille, että lähes 75 prosenttia tuomioistuimen talousarviosta osoitettiin jäseniä 
ja henkilöstöä koskeviin menoihin (osasto 1) ja lähes 25 prosenttia 
infrastruktuurimenoihin (osasto 2), etenkin rakennuksiin ja tietotekniikkaan; toteaa, että 
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vuodelta 2018 vuodelle 2019 siirrettiin määrärahoja 21 092 468 euroa (joista suurin osa 
eli 15 038 328 euroa kiinteistöjen osalta) ja niistä 87,21 prosenttia käytettiin vuonna 
2019 (85,45 prosenttia vuonna 2018); 

5. korostaa, että kuten vuoden 2017 vastuuvapauspäätöslauselmassa todetaan, tuomioistuin 
arvioi edelleen jotkut sitoumukset liian suuriksi: esimerkiksi virkamatkoja koskevassa 
budjettikohdassa 104 sidottiin 299 750 euroa ja maksettiin 34 340 euroa, henkilöstön 
virkamatkoja koskevassa budjettikohdassa 162 sidottiin 498 500 euroa ja maksettiin 
272 898 euroa, jäsenten koulutusta koskevassa budjettikohdassa 106 sidottiin 
270 065 euroa ja maksettiin 164 263 euroa ja henkilöstön koulutusta koskevassa 
budjettikohdassa 1612 sidottiin 1 528 061 euroa ja maksettiin 706 717 euroa; kehottaa 
tuomioistuinta jatkamaan moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi toteuttamiaan 
toimia kaikkien budjettikohtien osalta, jotta vältetään merkittävät erot sitoumusten ja 
maksujen välillä; 

Henkilöresurssit

6. toteaa, että vuonna 2019 tuomioistuimen palveluksessa oli 2 256 henkilöä (2 217 
henkilöä vuonna 2018 ja 2 180 henkilöä vuonna 2017); huomauttaa, että virkojen ja 
toimien jakautuminen toimialoittain on pysynyt samana kuin aiempina vuosina ja että 
lähes 85 prosenttia viroista ja toimista liittyi tuomioistuintoimintaan tai kielellisiin 
tehtäviin; panee merkille, että virkojen ja toimien täyttöaste pysyi vuonna 2019 vuoden 
2018 tapaan erittäin korkeana noin 97 prosentissa; panee kuitenkin merkille tietyt 
palvelukseenottoon liittyvät vaikeudet, jotka johtuvat rajallisemmista 
urakehitysmahdollisuuksista ja peruspalkkaluokkien alkupalkkojen alhaisesta tasosta 
Luxemburgin korkeisiin elinkustannuksiin nähden;  

7. pitää tärkeänä puuttua sukupuolten epätasapainoiseen edustukseen tuomareiden 
kollegiossa; pitää kuitenkin myönteisenä, että yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevien 
toimien tulokset alkavat näkyä hallinnon tasolla, kun naisten osuus on keskijohdossa 
41 prosenttia ja ylimmässä johdossa 40 prosenttia; panee merkille, että yleisesti 
henkilöstön sukupuolijakauma on 39 prosenttia miehiä ja 61 prosenttia naisia ja AD-
henkilöstössä 46 prosenttia miehiä ja 54 prosenttia naisia;  

8. kehottaa parantamaan henkilöstön maantieteellistä tasapainoa etenkin johtotehtävissä, 
sillä nykyisellään 15 kaikkiaan 58 yksikönpäälliköstä (25,8 prosenttia) ja kaksi 
kaikkiaan 15 johtajasta (13,3 prosenttia) on kotoisin jäsenvaltioista, jotka ovat liittyneet 
unioniin toukokuun 2004 jälkeen (15 kaikkiaan 57 yksikönpäälliköstä ja kaksi 
kaikkiaan 13 johtajasta vuonna 2018); toteaa, että näitä lukuja on tarkasteltava ottaen 
huomioon kyseisistä jäsenvaltioista kotoisin olevan henkilöstön osuus tuomioistuimessa 
(29 prosenttia); kehottaa tuomioistuinta tehostamaan toimiaan tässä asiassa; 

9. panee huolestuneena merkille tuomioistuimessa viime vuosina ilmoitettujen 
työuupumustapausten suuren määrän; pitää myönteisenä, että tuomioistuin toteutti 
vuonna 2019 työuupumustapausten estämiseksi ja niihin puuttumiseksi useita toimia, 
kuten psykologin palkkaaminen, henkilöstön koulutus ja johtavassa asemassa olevien 
pakollinen koulutusohjelma, johon sisältyy huomattava hyvinvointia koskeva osa; 
katsoo, että kaikkien määrärahaleikkauksia koskevien päätösten ja 
henkilöstövähennyksiä koskevien toimenpiteiden olisi oltava johdonmukaisia 
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korkealaatuisten tulosten ylläpitämistä koskevan periaatteen kanssa ja niissä olisi 
otettava huomioon tuomioistuimen viime vuosina jatkuvasti kasvanut työtaakka; 

10. suhtautuu myönteisesti toimiin, joita tuomioistuin on toteuttanut arvioidakseen, 
jakautuuko työmäärä oikeassa suhteessa eri ryhmien ja henkilöstön jäsenten kesken, 
jotta voidaan vähentää työuupumustapauksia ja lisätä tehokkuutta; panee merkille, että 
unionin tuomioistuimen ja yleisen tuomioistuimen presidentit ovat vastuussa tapausten 
jakamisesta siten, että nykyinen ja odotettavissa oleva työmäärä otetaan huomioon; 
korostaa, että käyttöön on otettu välineitä, joilla tilannetta voidaan arvioida tarkasti, 
mukaan lukien työmäärän analysointi kuuden viikon välein; panee merkille, että 
hallintoyksiköissä johtajat seuraavat jatkuvasti työmäärää ja sen jakautumista 
henkilöstön jäsenten kesken ottaen huomioon työmäärän jatkuvan kasvun ja 
käytettävissä olevien resurssien rajallisuuden, jotta voidaan tehdä tarvittavia 
mukautuksia; 

11. on huolissaan siitä, että vuonna 2019 vain 46 prosenttia tuomioistuimen harjoitteluista 
oli palkallisia; panee kuitenkin merkille, että osuus nousi vuodesta 2018, jolloin se oli 
24,1 prosenttia; toteaa, että vuonna 2019 siirryttiin vähitellen ottamaan käyttöön uusi 
järjestelmä (tuomioistuimen 3. joulukuuta 2018 tekemä päätös, jossa määrätään 
mahdollisuudesta ottaa harjoittelijoita, joille toimielimet maksavat palkkaa); panee 
merkille arvion, jonka mukaan tuomioistuin maksaa vuonna 2020 palkkaa 75 prosentille 
harjoittelijoistaan; panee merkille, että kaikki covid-19-kriisin yhteydessä peruutetut 
harjoittelujaksot olivat palkattomia; pitää myönteisenä, että tuomioistuin ennakoi 
mahdollisuutta lisätä palkallisten harjoittelujaksojen määrää entisestään, ja korostaa, 
että tuomioistuimen allekirjoittamien toimielinten välisten sopimusten perusteella 
mahdollisuus ottaa palkattomia harjoittelijoita olisi säilytettävä vain sellaisessa 
tapauksessa, että tällaiset harjoittelijat saavat korvauksen muista lähteistä;  

12. panee tyytyväisenä merkille, että yleiseen tuomioistuimeen nimitettiin vuonna 2019 
seitsemän uutta tuomaria vuonna 2015 hyväksytyn rakenneuudistuksen kolmannessa ja 
viimeisessä vaiheessa, joten yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrä 
kaksinkertaistui;

13. pyytää tuomioistuinta ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle 
kaikista hallinnollisten menettelyjen tehokkuuden parannuksista, jotka vaikuttavat 
olennaisen tärkeiltä alati kasvavan työmäärän vuoksi; toteaa jälleen käynnissä olevien 
uudistusten tarpeellisuuden sen varmistamiseksi, että tuomioistuimella on hyvät 
valmiudet vastata tuleviin haasteisiin ja parantaa edelleen yleistä tuloksellisuuttaan, 
jotta vältetään kohtuuttomat viivästykset tapausten käsittelyssä; 

Etiikkaa ja lahjomattomuutta koskevat toimintaperiaatteet

14. on tyytyväinen jäsenten matkajärjestelyjä koskeviin sääntöihin tehtyihin merkittäviin 
muutoksiin etenkin virka-autojen ja kuljettajien käytön osalta; toteaa, että kuljettajan 
käyttö on nyt mahdollista vain kahdessa erityistapauksessa: jäsenten etukäteen 
hyväksytyt työmatkat ulkoista toimintaa varten (tällaisia työmatkoja koskevissa 
säännöissä ei määrätä mistään tilanteista, joissa kuljettajaa voitaisiin pyytää 
matkustamaan jäsenen kotimaahan tai mihinkään muuhun maahan kuljettamatta jäsentä 
ajoneuvossa, elleivät kyseessä ole poikkeusolosuhteet) sekä erityisolosuhteista johtuvat 
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matkat (terveydelliset tai lääketieteelliset syyt, turvallisuuteen liittyvät syyt ja 
ylivoimainen este); 

15. panee merkille, että vuonna 2019 ilmoitettiin yhdestä väitetystä häirintätapauksesta ja 
että todettiin, etteivät väitetyt tosiseikat olleet henkilöstösääntöjen 12 a artiklassa 
määriteltyä häirintää; panee merkille, että vuonna 2019 saatettiin päätökseen yksi 
tutkimus henkilöstön jäsenten tekemien häirintää koskevien kanteluiden johdosta ja että 
tapaus käsiteltiin virkamiestuomioistuimen entisen tuomarin johtamassa hallinnollisessa 
tutkinnassa; toteaa, että muita kanteluita ei saatu ja että tuomioistuinasioiden 
hallinnointiin tai tuomioihin ei liittynyt menoja; panee tyytyväisenä merkille, että 
häirinnän torjuntaa koskevat säännöt ja menettelyt on julkaistu tuomioistuimen 
intranetsivustolla, jotta voidaan edistää kunnioittavaa työympäristöä ja estää 
kaikenlainen häirintä; 

16. panee merkille, että vuonna 2019 oli yksi väärinkäytösten paljastamista koskeva tapaus 
ja että se oli myös ensimmäisen tapaus, jonka johdosta sovellettiin tuomioistuimen 
vuonna 2017 hyväksyttyjä väärinkäytösten paljastamista koskevia sääntöjä; pitää 
myönteisenä, että tapaus osoitti sääntöjen olevan tarkoituksenmukaiset; panee merkille, 
että OLAFille ilmoittamista ei pidetty tarpeellisena, sillä tuomioistuin kykeni 
käytettävissään olevien tietojen perusteella tekemään asianmukaiset päätökset; 

17. pitää myönteisenä vuonna 2019 järjestettyä hyvän toimintatavan sääntöjä koskevaa 
koulutusta, johon osallistui 63 henkilöstön jäsentä; panee merkille, että tällainen 
koulutus on otettu käyttöön, jotta uusille tulokkaille ja muille henkilöstön jäsenille 
voidaan tiedottaa heidän henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen mukaisista velvollisuuksistaan; panee tyytyväisenä merkille, 
että kurssit kattoivat sellaisia aiheita kuin häirintä, väärinkäytösten paljastaminen ja 
eturistiriitojen ehkäiseminen sekä muita eettisiä kysymyksiä; on tyytyväinen siihen, että 
myös väärinkäytösten paljastaminen ja eturistiriidat on sisällytetty rahoitusalan 
koulutukseen; 

18. panee Euroopan oikeusasiamiehelle tehtyihin kanteluihin liittyvien asioiden osalta 
merkille, että kahden tapauksen käsittely oli kesken 1. tammikuuta 2019 ja yksi 
asiakokonaisuus avattiin vuonna 2019; pitää myönteisenä, että kaikkien näiden kolmen 
tapauksen käsittely päätettiin vuonna 2019 eikä Euroopan oikeusasiamies havainnut 
niissä hallinnollisia epäkohtia;

19. on huolissaan siitä, ettei tuomioistuin kyennyt antamaan tietoja niin kutsuttuun 
pyöröovi-ilmiöön liittyvistä sisäisistä menettelyistään, jotka koskevat ylempiä 
henkilöstön jäseniä; palauttaa mieliin parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan 
pyynnön ja oikeusasiamiehen vuonna 2018 tekemän aloitteen, jotka koskevat sitä, 
kuinka voidaan parhaiten panna täytäntöön pyöröovi-ilmiötä koskevat 
henkilöstösääntöjen määräykset; 

20. panee merkille tuomioistuimen jäsenten virkakauden jälkeisiin työsuhteisiin 
sovellettavat säännöt; panee merkille, että käytännesäännöissä asetetaan erilaisia 
rajoituksia, kuten kolmen vuoden odotusaika, jonka aikana entiset jäsenet eivät saa 
edustaa osapuolia tuomioistuimen käsiteltävinä olevissa asioissa, ja toteaa lisäksi, 
etteivät entiset jäsenet saa olla millään tavalla osallisina tapauksissa, jotka olivat vireillä 
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siinä tuomioistuimessa, jonka jäseniä he olivat, eivätkä tapauksissa, jotka liittyvät 
muihin vireillä oleviin tai ratkaistuihin tapauksiin, joita he olivat käsitelleet 
tuomioistuimen jäseninä;   

21. suhtautuu myönteisesti siihen, että tuomioistuin julkaisi parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunnan pyynnöstä verkkosivustollaan luettelon jäsentensä ulkoisesta 
toiminnasta; toteaa, että avoimuuden vuoksi olisi julkaistava lisää yksityiskohtaisia 
tietoja esimerkiksi luetteloon merkittyjen tilaisuuksien tarkoituksesta, ajankohdasta, 
tapahtumapaikasta ja matka- ja oleskelukustannuksista sekä siitä, onko nämä 
kustannukset maksanut tuomioistuin vai kolmas osapuoli; toteaa, että ulkoiseen 
toimintaan osallistuminen edellyttää ennakkohyväksyntää, sen on kuuluttava 
oikeuskäytännön levittämistä koskeviin jäsenen tehtäviin ja oltava sopusoinnussa 
käytännesääntöjen vaatimusten kanssa; 

22. kannustaa tuomioistuinta tehostamaan toimiaan käytännesääntöihin liittyvän yleisen 
toimenpidepaketin saattamiseksi valmiiksi; palauttaa mieliin, että viimeksi tarkistetut 
käytännesäännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 2017; toteaa jälleen, että tarvitaan 
yksityiskohtaisia säännöksiä esimerkiksi eturistiriitojen, ulkoisen toiminnan, 
palvelussuhteen päättymisen jälkeisen ammatillisen toiminnan ja puolisoiden ansiotyön 
kaltaisista kysymyksistä; toteaa nykyisestä terveystilanteesta johtuvan työmäärän 
lisääntymisen hidastaneen prosessia;  

23. on huolestunut siitä, että taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ovat 
edelleen itse annettavia ilmoituksia; kehottaa tuomioistuinta nopeuttamaan 
tarkasteluprosessia, joka koskee sitä, voitaisiinko tätä mekanismia parantaa 
oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatteen osalta, ja raportoimaan asiasta 
parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle; toteaa, että kukin jäsen toimittaa 
toimikautensa aloittaessaan taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen ja 
päivittää sitä tarvittaessa; panee merkille, että kunkin tuomioistuimen presidentti tutkii 
ilmoitukset eturistiriitojen välttämiseksi antaessaan asioita esittelevien tuomareiden 
käsiteltäviksi; toteaa kuitenkin jälleen, että riippumattoman kolmannen osapuolen olisi 
tarkistettava taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja arvioitava 
eturistiriitojen olemassaolo; 

24. kehottaa tuomioistuinta julkaisemaan verkkosivustollaan jäsenten ansioluettelot ja 
ottamaan huomioon muiden toimielinten ja jäsenvaltioiden tällä alalla noudattamat 
lähestymistavat; suhtautuu myönteisesti tuomioistuimen halukkuuteen selvittää, kuinka 
avoimuutta voidaan parhaiten lisätä; 

Rakennukset ja turvallisuus

25. pitää myönteisenä tuomioistuimen Palais-rakennuksen viidennen laajennusosan, 
mukaan lukien uusi C-torni, käyttöönottoa heinäkuussa 2019; panee merkille, että 
kokonaispinta-ala on 42 631 m2, josta toimistotilaa on noin 14 850 m2, ja että tämän 
ansiosta tuomioistuin saattoi päättää edellisen Kirchbergissä viime vuosien ajan 
vuokraamansa rakennuksen vuokrasopimuksen; panee merkille, että toimistotilojen 
tilasuunnitelmiin tehtiin avokonttoria koskevan tutkimuksen pohjalta muutoksia, jotka 
olivat osoittautuneet tyydyttäviksi ja joiden ansiosta tuomioistuin pystyi tarjoamaan 
asianmukaisia ratkaisuja yksiköille ja henkilöstön jäsenille; 
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26. toteaa, että tuomioistuin on perustanut kriisielimiä, jotka antavat sille mahdollisuuden 
reagoida vaikuttavalla tavalla mahdollisiin tilanteisiin ja taata henkilöstön, rakennusten 
ja tiedon turvallisuus ja huolehtia toiminnan jatkuvuudesta, ja että näiden elinten 
hyödyllisyys ja asianmukainen toiminta kävivät ilmi covid-19-kriisin aikana vuonna 
2020; panee merkille, että budjettikohdan 2026 ”Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta” 
lisämenot olivat 500 000 euroa vuonna 2019; 

Ympäristönäkökohdat

27. pitää arvossa sitä, että tuomioistuin parantaa jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoaan 
soveltamalla asetusta (EY) N:o 1221/20091 (EMAS-järjestelmä), jossa edellytetään eri 
ympäristönäkökohtien seurantaa indikaattoreiden perusteella; pitää myönteisenä, että 
useimmat 28 indikaattorista, jotka on esitetty suhteessa kokoaikavastaaviin, osoittivat 
suotuisaa kehitystä vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2015, joka on tuomioistuimen 
EMAS-järjestelmän perusvuosi; 

Viestintä

28. panee kiinnostuneena merkille, että yksi tuomioistuimen vuonna 2019 toteuttamien 
viestintätoimien pääkohdista oli sosiaalisen median käytön lisääminen tiedon 
levittämisen parantamiseksi; pitää myönteisenä, että vuonna 2019 tuomioistuimen 
verkkosivustolla kirjattiin kaikkiaan 8 150 232 kävijää (8 270 495 vuonna 2019) ja että 
sivuja ladattiin 36 065 064 (32 808 573 vuonna 2018); panee merkille, että sekä vuonna 
2018 että vuonna 2019 talousarvioon otettiin yhteensä 60 000 euroa joidenkin sellaisten 
mediaseurantatoimien ulkoistamiseen, joita ei voitu enää toteuttaa toimielimen sisällä, 
koska tiettyjä henkilöresursseja oli tarpeen kohdentaa uudelleen muihin tehtäviin; 

29. kannustaa tuomioistuinta lisäämään avoimuutta ja pitää myönteisenä tuomioistuimen 
päätöstä esittää suuren jaostonsa tuomioiden julistaminen suoratoistona; panee merkille, 
että itse kuulemisten suoratoisto olisi erittäin monimutkaista ja kallista, koska 
kuulemiset järjestetään 24 kielellä ja kuulematta simultaanitulkkausta ne olisivat 
merkityksettömiä suurimmalle osalle unionin kansalaisista; pitää myönteisenä myös 
sitä, että tuomioistuin on marraskuusta 2019 lähtien julkistanut Euroopan unionin 
oikeudellisen verkoston verkkosivustolla kansallisten tuomioistuinten 
ennakkoratkaisupyyntöjä, sisäisiä tutkimuksia koskevia muistioita ja kansallisia 
oikeudellisia päätöksiä;  

Toimielinten välinen yhteistyö

30. suhtautuu myönteisesti siihen, että tuomioistuin on aina tehnyt kattavaa yhteistyötä 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa ja että se on sitoutunut jatkamaan 
tätä hyvää yhteistyötä; korostaa, että vuonna 2019 toteutettiin yksi kurinpitotoimenpide 
OLAFin vuonna 2018 tekemän tutkimuksen johdosta, ja panee merkille, että asiasta on 
ilmoitettu OLAFille; panee lisäksi merkille, että vuonna 2019 aloitettiin OLAFin 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu 25. marraskuuta 2009, 
organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään 
(EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY 
kumoamisesta (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 1).
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tutkimus, joka on yhä käynnissä ja joka on johtanut tiiviiseen yhteistyöhön OLAFin 
kanssa; 

31. arvostaa sitä, että vuoden 2018 vastuuvapautta koskevassa päätöslauselmassa esitetyn 
pyynnön mukaisesti vuotuisessa toimintakertomuksessa on esitetty uusi luku, joka 
koskee muiden unionin toimielinten ja elinten kanssa tehtyihin palvelutasosopimuksiin 
liittyviä maksuja, palveluja ja niihin sidoksissa olevia asioita; panee merkille, että 
tuomioistuin on jatkanut toimielinten välistä yhteistyötä koskevan monitahoisen 
strategian laatimista ja että vuonna 2019 toimielinten välisten palvelutasosopimusten 
arvo oli yhteensä 7 852 221 euroa; panee merkille toimielinten välisten 
tarjouskilpailujen järjestämisen riippumatta siitä, onko tuomioistuin niissä kumppani vai 
johtava toimielin, jotta voidaan hyötyä paremmista markkinahinnoista ja optimoida 
niihin liittyvät hallintokustannukset; panee merkille toimielinten välisen käännös- ja 
tulkkauskomitean puitteissa tehtävän yhteistyön kääntämisen ja tulkkauksen alalla; 

32. suhtautuu myönteisesti tuomioistuimen osallistumiseen toimielinten välisiin työryhmiin 
ja verkostoihin eri aloilla, joita ovat muun muassa kiinteistöt ja turvallisuus, 
ympäristönsuojelu, oikeudellinen tietotekniikka, ammatillinen koulutus, kirjasto sekä 
tiedotus ja viestintä; panee merkille, että tuomioistuimen ja muiden toimielinten yhteiset 
sovellukset kattavat tärkeimmät hallinnon alat, kuten henkilöresurssit, palkanmaksun, 
talousarvion sekä varainhoidon ja kirjanpidon; toteaa, että tuomioistuin työskentelee 
aktiivisesti komission kanssa sähköisen kääntämisen välineen parantamiseksi; panee 
merkille tuomioistuimen osallistumisen Irlannin viranomaisten ja muiden unionin 
toimielinten kanssa toimielinten väliseen seurantaryhmään, joka valmistelee iirin kieltä 
koskevan poikkeuksen poistamista 1. tammikuuta 2022 alkaen; 

33. panee merkille, että tuomioistuin on tarkastellut huolellisesti parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunnan vastuuvapauspäätöslauselmissaan esittämiä suosituksia; pitää 
tärkeänä tätä palautetta, jota tuomioistuin antaa vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle antamassaan seuranta-asiakirjassa; 

Digitalisaatio ja kyberturvallisuus

34. pitää myönteisenä ja korostaa, että tuomioistuin jatkoi vuonna 2019 digitaalistrategiansa 
mukaisesti työtä yhdennetyn asianhallintajärjestelmän (SIGA-ohjelma) parissa, ja 
toteaa, että ohjelman tavoitteena on luoda yhdennetty järjestelmä, joka korvaa 
suurimman osan tuomioistuimen ja yleisen tuomioistuimen nyt käyttämistä 
tuomioistuinsovelluksista; panee merkille, että SIGA-ohjelma käynnistettiin vuoden 
2018 puolivälissä tilintarkastustuomioistuimen suosituksesta; pitää myönteisenä, että 
tuomioistuin on parantanut edelleen tietoteknistä tilannettaan; panee merkille, että 
vuonna 2019 hankkeisiin ja laitteisiin tehdyt investoinnit lisääntyivät 1,3 miljoonalla 
eurolla vuoteen 2018 verrattuna; 

35. panee merkille, että tuomioistuin jatkoi tietotekniikkatoimintojensa turvallisuuden 
varmistamista tiiviissä yhteistyössä unionin toimielinten, elinten ja virastojen 
tietotekniikan kriisiryhmän kanssa; panee merkille, että tuomioistuin kykeni 
käsittelemään vuonna 2019 kaikki sitä vastaan tehdyt kyberhyökkäykset ja 
varmistamaan koko tietotekniikkaympäristönsä suojelun ilman merkittäviä 
välikohtauksia; panee tyytyväisenä merkille, että kybersuojelun varmistamiseksi 
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toteutettujen teknisten ja operatiivisten toimenpiteiden lisäksi tuomioistuin käynnisti 
vuonna 2019 merkittäviä tiedotusaloitteita;  

36. korostaa, että Euroopan tietosuojavaltuutettu teki tuomioistuimessa kaksi tutkimusta 
vuonna 2019; tähdentää, että vuonna 2018 käynnistetty ensimmäinen tutkimus koski 
verkkopalvelujen käyttöä tuomioistuimen verkkosivustolla, ja pitää myönteisenä, että 
verkkosivustoa mukautettiin tietosuojavaltuutetun suositusten ja tuomioistuimen 
tuomion2 perusteella; toteaa, että toinen tutkimus, joka koskee sitä, kuinka tuomioistuin 
käyttää Microsoftin tuotteita, on meneillään; panee merkille, että tuomioistuimen 
toimintaperiaatteena on joustava lähestymistapa, jossa otetaan huomioon sen tarpeiden 
mukaan sekä avoimen lähdekoodin teknologiat että valmiit kaupalliset ohjelmistot ja 
laitteistot; 

37. pitää myönteisenä, että e-Curia-sovelluksen käyttöaste tuomioistuimessa parani vuonna 
2019 (80 prosenttia kaikista tuomioistuimelle vuonna 2019 toimitetuista 
oikeudenkäyntiasiakirjoista jätettiin tämän kanavan kautta) ja että osuus kasvoi 
entisestään covid-19-kriisin aikana vuonna 2020; kannustaa tuomioistuinta lisäämään 
edelleen mahdollisuuksien mukaan digitaalisten välineiden käyttöä menettelyissään; 
ymmärtää täysin tuomioistuimen huolen siitä, että e-Curian käytön määrääminen 
kaikissa tilanteissa voisi olla suhteetonta ja johtaa oikeussuojan saatavuuden 
mahdolliseen rajoittamiseen; 

38. korostaa, että e-Curian käyttöönotolla marraskuussa 2011 oli merkittävä vaikutus 
postikustannusten alenemiseen (nämä kustannukset olivat 720 598 euroa vuonna 2011 
ja vain 89 954 euroa vuonna 2019, joten vähennystä on yli 87 prosenttia kahdeksan 
vuoden aikana); kannustaa tuomioistuinta lisäksi sen sitoumuksessa perustaa yhdennetty 
asianhallintajärjestelmä, joka merkitsee oikeusprosessin kaikkien vaiheiden 
digitalisointia mahdollisuuksien mukaan; 

Sisäinen hallinto, sisäinen valvonta ja tuloksellisuus

39. pitää myönteisenä, että vuonna 2019 saatiin päätökseen rakenneuudistuksen kolmas 
vaihe, johon liittyi merkittäviä rakenteellisia muutoksia, erityisesti erillisten jaostojen 
perustaminen teollis- ja tekijänoikeuksia ja henkilöstöä koskevia asioita varten, 
presidenttien ja varapresidentin tiiviimpi osallistuminen tuomioistuintyöhön, jaostojen 
tuloksellisuuden tilastollisen seurannan järjestelmien nykyaikaistaminen ja yleisen 
tuomioistuimen keskipitkän aikavälin suunnittelu; 

40. palauttaa mieliin, että on tärkeää raportoida tärkeimmistä keskeisistä 
tulosindikaattoreista, jotka on laadittu rakenneuudistusprosessin mukaisesti, jotta 
voidaan mitata saavutuksia suhteessa strategisiin tavoitteisiin; pyytää tuomioistuinta 
toimittamaan yhteenvedon seuraavassa vuotuisessa toimintakertomuksessa; 

41. muistuttaa, että sisäisen valvonnan järjestelmän vaikuttavan ja tehokkaan toiminnan on 
oltava tuomioistuimen ensisijainen tavoite; panee merkille, että sisäisen valvonnan 
kehys perustui 29. tammikuuta 2019 lähinnä riippumattomuuden ja 

2 Tuomioistuimen tuomio 1. lokakuuta 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und 
Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v Planet49 GmbH, C-673/17, 
ECLI:EU:C:2019:801.
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vastuuvelvollisuuden periaatteisiin kaikilla hallinnon tasoilla; pitää myönteisenä, että 
vuonna 2019 laadittiin sisäisen valvonnan opas, jonka tarkoituksena on auttaa yksiköitä 
uuden kehyksen täytäntöönpanossa ja seurannassa; panee merkille, että kehys on 
olemassa keskitetyn ennakkotarkastusjaoston, erittäin tehokkaan yhdennetyn kirjanpito- 
ja budjettihallintojärjestelmän ja riippumattoman sisäisen tarkastuksen yksikön muiden 
välineiden rinnalla; 

42. panee merkille, että kuten sisäisen tarkastuksen vuosikertomuksessa todetaan, vuonna 
2019 saatiin päätökseen tarkastukset, jotka koskivat toimielinten välisiin elimiin 
osallistumisen tarkastelua sekä toimielimen sisällä toimivien ulkopuolisten 
palveluntarjoajien valvontaa koskevien hyvien käytäntöjen analysointia; toteaa, että 
sisäinen tarkastus jatkoi vuonna 2019 neuvonnan antamista useilla toiminta-aloilla 
tuomioistuinrakenteen uudistamisen sekä joidenkin yksiköiden kasvaneen työmäärän 
yhteydessä; 

43. pitää myönteisenä sitä, että sisäinen tarkastus seuraa säännöllisesti toimia, joita 
toteutetaan aiempina vuosina tehdyissä tarkastuksissa annettujen suositusten johdosta; 
toteaa, että petosten, korruption ja kaiken Euroopan unionin etuja vahingoittavan 
laittoman toiminnan torjumista koskevan tuomioistuimen strategian 
uudelleentarkastelun yhteydessä yksi tärkeimmistä suosituksista on riskirekisterien 
säännöllinen uudelleenarviointi; panee lisäksi merkille tietojenvaihdon parantamisen 
merkityksen; arvostaa sitä, että intranetsivustoa täydennettiin etiikkaa ja ammattimaista 
käytöstä käsittelevällä osiolla; suhtautuu lisäksi myönteisesti pakolliseen 
perehdytyskoulutusohjelmaan, johon sisältyy fyysistä turvallisuutta, tietosuojaa ja 
tietoturvaa käsitteleviä tilaisuuksia; 

Monikielisyys

44. panee merkille, että tuomioistuin on jatkanut toimiaan vuonna 2015 käynnistetyn 
ulkoisen kääntämisen panoksen optimointia koskevan hankkeen parissa; on tyytyväinen 
siihen, että vuonna 2019 oikeudellisten käännösten ulkoistamisaste nousi 
40,6 prosenttiin (31,2 prosenttia vuonna 2015); korostaa kuitenkin, että ulkoistamiseen 
liittyy luottamuksellisuutta ja tarjonnan riittämättömyyttä koskevia rajoitteita; on 
tietoinen siitä, että kaikki tuomioistuimen käännökset ovat teknisiä, oikeudellisia ja 
erittäin vaikeita, minkä vuoksi freelance-kääntäjien on mahdollisuuksien mukaan oltava 
asianajajia tai heillä on muutoin oltava kokemusta oikeudellisista käännöksistä. 

 


