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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. muistuttaa roolista, joka Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastolla (CEPOL) on 
lainvalvonnan alan kehittymistä koskevien viimeisimpien tietojen toimittamisessa 
kansallisille lainvalvonnan asiantuntijoille ja parhaiden käytäntöjen jakamisen 
edistämisessä;

2. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen ilmoituksen mukaan CEPOLin 
varainhoitovuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että sen taloudellinen asema 
31. joulukuuta 2018 on esitetty oikein; muistuttaa, että CEPOLin talousarvio kasvoi 
9 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon (+11 prosenttia), kun taas sen 
henkilöstömäärä väheni 53:sta 51:een (–4 prosenttia) vuoteen 2017 verrattuna;

3. panee merkille, että CEPOL käynnisti joulukuussa 2017 tarjouskilpailun 
matkustuspalveluja koskevasta nelivuotisesta puitesopimuksesta, jonka arvioitu 
markkinavolyymi oli 8,5 miljoonaa euroa; toteaa, että siitä huolimatta, että sopimus 
myönnettiin halvimmalle tarjoajalle, jonka tarjous oli 56 prosenttia kahden kilpailijansa 
keskiarvosta, vuonna 2018 suoritetut maksut (2,06 miljoonaa euroa) saavuttivat melkein 
2,13 miljoonan euron arvioidun markkinavolyymin; on tilintarkastustuomioistuimen 
kanssa samaa mieltä siitä, että tapauksissa, joissa tarjoajan tekemä tarjous vaikuttaa 
poikkeuksellisen alhaiselta, viraston olisi analysoitava taustalla olevia syitä 
varmistaakseen, että sen arvio markkinavolyymista pitää paikkansa ja että sopimus 
tehdään sellaisen tarjoajan kanssa, jonka hinta-laatusuhde on paras;

4. panee huolestuneena merkille, että CEPOL kärsii edelleen henkilöstön suuresta 
vaihtuvuudesta ja muista jäsenvaltioista peräisin olevien hakemuksen vähäisestä 
määrästä; toistaa huolensa siitä, että tämä saattaa vaikuttaa CEPOLin operaatioihin; 
toteaa tässä yhteydessä, että henkilöstösäännöt ovat riittävän joustavat, jotta virkamiehiä 
palvelukseen otettaessa voidaan ottaa huomioon unionissa vallitsevat 
työmarkkinaolosuhteet ja jotta voidaan reagoida toimielinten erityisiin tarpeisiin; 
kehottaa CEPOLia ryhtymään toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi;

5. ilmaisee tyytyväisyytensä siitä, että CEPOL on pannut täytäntöön 
tilintarkastustuomioistuimen jäljellä olevasta kuudesta suosituksesta kaksi eli 
suosituksen kirjanpitojärjestelmän uudelleenvalidoinnista ja suosituksen brexitin 
vaikutusten kattavasta analyysistä; toteaa, että kahteen muuhun suositukseen, jotka 
koskivat henkilöstön suurta vaihtuvuutta ja avoimien toimien julkaisemista Euroopan 
henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, liittyvät korjaavat toimet ovat edelleen 
toteuttamatta; kehottaa CEPOLia toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet saattaakseen 
ajoissa päätökseen nämä korjaavat toimet ja noudattamaan sähköistä 
hankintamenettelyä koskevaa jäljellä olevaa suositusta eli ottamaan viipymättä käyttöön 
tarjousten sähköisen toimittamisen järjestelmän.


