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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. korostaa Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikön (Eurojust) merkittävää roolia sen 
avustaessa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia vakavaan rajat ylittävään ja 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvissä syytetoimissa;

2. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen ilmoituksen mukaan Eurojustin 
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; 

3. pitää valitettavana, että Eurojustin talousarviota pienennettiin merkittävästi 
48 miljoonasta eurosta 38 miljoonaan euroon (-21 prosenttia) ja henkilöstöä 
vähennettiin 242:sta 238:aan (-1,6 prosenttia) huolimatta työmäärän 19 prosentin 
kasvusta vuoteen 2017 verrattuna; muistuttaa, että työmäärän odotetaan kasvavan 
edelleen, kun uusi toimeksianto tulee voimaan vuoden 2019 lopussa, ja että joidenkin 
mutkikkaiden tapausten tutkinta saattaa kestää useita vuosia; muistuttaa lisäksi, että 
vuonna 2018 koordinointikeskusten lukumäärä oli 17 aivan kuin vuonna 2017, mikä 
osoittaa tämän operatiivisen välineen suosion ja hyödyllisyyden; korostaa, että 
Eurojustin talousarvion olisi vastattava sen tehtäviä ja painopisteitä, jotta se voi täyttää 
tehtävänsä; kehottaa parlamentin asiasta vastaavia valiokuntia kutsumaan Eurojustin 
hallinnollinen johtaja esittelemään arvio Eurojustin pitkän aikavälin rahoitustarpeista 
sekä odotettavissa olevasta toiminnan tehostumisesta ja operatiivisista puutteista, joita 
rahoituksen riittämättömyys aiheuttaisi; 

4. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, jonka mukaan kaikki maksut, 
jotka liittyvät kolmivuotiseen IT-alan hankintoja koskevaan puitesopimukseen ja siihen 
liittyviin erityissopimuksiin (40 821 euroa vuonna 2018) ovat sääntöjenvastaisia, koska 
450 000 euron arvoinen sopimus samoja palveluja aikaisemman puitesopimuksen 
nojalla tarjonneen yrityksen kanssa allekirjoitettiin neuvottelumenettelyssä 
julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta; muistuttaa, että varainhoitoasetus sallii 
yksinkertaistetun menettelyn käytön vain tietyissä olosuhteissa, joille ei esitetty tässä 
perusteita; ottaa huomioon Eurojustin vastauksen, jossa korostettiin 
neuvottelumenettelyn käytön tarvetta, koska toimittajan vaihtaminen olisi aiheuttanut 
teknisiä ja käyttöön liittyviä vaikeuksia; kehottaa Eurojustia ryhtymään toimenpiteisiin 
estääkseen liiallisen riippuvuuden yhdestä tietotekniikkapalvelujen tarjoajasta, jotta 
tulevia sopimuksia voidaan tehdä varainhoitoasetuksessa säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti;

5. suhtautuu myönteisesti siihen, että Eurojustin kollegio hyväksyi päivitetyn 
petostentorjuntastrategian ja -toimintasuunnitelman marraskuussa 2018;

6. korostaa, että vuoden 2018 lopussa käynnistettiin Eurojustin hallintorakenteen 
uudelleenjärjestely, jossa erotettiin toisistaan selkeästi hallinnointiin liittyvät ja 
operatiiviset asiat, jotta noudatettaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
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(EU) 2018/17271 (uusi Eurojust-asetus), kun se tulee voimaan joulukuussa 2019; panee 
merkille, että ehdotus tarkistetun sisäisen valvonnan kehyksen täytäntöönpanosta olisi 
hyväksyttävä vuoden 2019 loppuun mennessä ja pantava täytäntöön vuoden 2020 
loppuun mennessä;

7. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on havainnut virastoissa kautta linjan 
suuntauksen, että tietotekniikan konsultointitehtäviin palkataan ulkopuolista 
henkilöstöä; kehottaa puuttumaan ulkopuolisen henkilöstön palvelukseenotosta 
aiheutuvaan riippuvuuteen tällä tärkeällä alalla; kehottaa Eurojustia panemaan 
täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen ainoan jäljellä olevan suosituksen avoimia 
toimia koskevien ilmoitusten julkaisemisesta Euroopan unionin 
henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1727, annettu 14. marraskuuta 2018, Euroopan 
unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) ja neuvoston päätöksen 2002/187/YOS 
korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 138). 


