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Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisivirasto (Europol)  

1. Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 

(2014/2118(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 

2013, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiviraston 

tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset1, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan 

lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), 

– ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 

(05304/2015 – C8-0054/2015), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/20023, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20124 ja 

erityisesti sen 208 artiklan, 

                                                 
1  EUVL C 442, 10.12.2014, s. 290. 
2  EUVL C 442, 10.12.2014, s. 290. 
3  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. 
4  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 



– ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 

tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS1 ja erityisesti sen 43 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 

185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 

19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20022, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon 

puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 

N:o 1271/20133 ja erityisesti sen 108 artiklan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 

sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0080/2015), 

1. myöntää Euroopan poliisiviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013; 

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 

päätöslauselman Euroopan poliisiviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 

tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). 

                                                 
1  EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37. 
2  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72. 
3  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42. 



2. Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan poliisiviraston 

varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2118(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 

2013, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiviraston 

tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset1, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan 

lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), 

– ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 

(05304/2015 – C8-0054/2015), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/20023, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20124 ja 

erityisesti sen 208 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 

tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS5 ja erityisesti sen 43 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 

185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 

19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20026, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon 

                                                 
1  EUVL C 442, 10.12.2014, s. 290. 
2  EUVL C 442, 10.12.2014, s. 290. 
3  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. 
4  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
5  EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37. 
6  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72. 



puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 

1271/20131 ja erityisesti sen 108 artiklan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 

sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0080/2015), 

1. toteaa, että Euroopan poliisiviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi 

tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä; 

2. hyväksyy Euroopan poliisiviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan poliisiviraston johtajalle, 

neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen 

julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). 

                                                 
1  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42. 



3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää 

huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 

(2014/2118(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston 

talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 

sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0080/2015), 

A.  toteaa, että Euroopan poliisiviraston (Europol) tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen 

talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 82 520 500 euroa, mikä merkitsee 

1,94 prosentin vähennystä vuoteen 2012 verrattuna; 

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan 

poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen 

varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat 

lailliset ja sääntöjenmukaiset; 

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta 

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 

kertomuksessa esitettyjen seitsemän huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 

kertomuksessa olivat joko ”kesken” tai ”tekemättä”, toteutettiin korjaavia toimia ja neljä 

on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan ”toteutettu”, yksi "osittain 

toteutettu” ja "osittain kesken” ja kahden tilanne on ”ei relevantti”; toteaa myös, että 

vuoden 2012 kertomuksessa esitettiin kuusi huomautusta, joista korjaavia toimia 

toteutettiin viidessä, jotka on nyt ”toteutettu”, ja yhden tilanne on ”ei relevantti”; 

2.  panee merkille, että virasto toteaa, että 

a.  tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viraston kirjanpitojärjestelmä 

on hyväksytty kaikilta osin; panee huolestuneena merkille, että 

tilintarkastustuomioistuin pitää edelleen hyväksyttyihin poikkeuksiin liittyviä 

korjaavia toimia keskeneräisinä, ja kehottaa virastoa ilmoittamaan korjaavien 

toimien täytäntöönpanon tuloksista vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle  

b.  käsiteltyjen turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen määrän julkaisua koskevan 

vastuuvapauden myöntävän viranomaisen suosituksen täytäntöönpano on kesken, 

sillä virasto odottaa turvallisuuskomiteansa neuvoa ja pyytää kyseisten 

turvallisuusluokiteltujen tietojen luovuttajia ottamaan kantaa tietojen julkaisuun; 

pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä 

asiassa aikaansaadusta edistyksestä ja ehdotetusta aikataulusta sen päätökseen 

saattamiseksi  



c.  se tarjoaa julkista tietoa, lähinnä verkkosivustollaan, jossa unionin kansalaiset 

voivat kirjautua automaattiselle postituslistalle saadakseen tietoa toiminnasta; 

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta 

3.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että 

hankintamenettelyjen vaikuttavuuteen vuonna 2013 vaikuttivat eräät päätökset, jotka 

eivät perustuneet riittävän tarkkoihin valintaperusteisiin, realistisiin hintatarjouksiin tai 

asetettuihin ammattivaatimuksiin, vaikka virasto on vuosien aikana parantanut 

hankintamenettelyjen valmistelua, toteuttamista ja dokumentointia; toteaa, että virasto 

ilmoitti käynnistäneensä vuonna 2014 tilintarkastustuomioistuimen havaintojen 

perusteella koko organisaatiotaan koskevan hankintaprosessin yleisen 

uudelleentarkastelun aikomuksenaan parantaa nykyistä sisäistä organisaatiorakennetta 

ja sen perustana olevia prosesseja; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden 

myöntävälle viranomaiselle uudelleentarkastelun tuloksista ja suunnitelluista 

hankintaprosessin parannuksista; 

Talousarvio- ja varainhallinto 

4.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan 

tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,60 prosenttia ja maksumäärärahojen 

käyttöaste 87,20 prosenttia; 

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle 

5.  toteaa, että varainhoitovuodelta toiselle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus, joka 

oli 19,64 prosenttia vuonna 2012, väheni 11,60 prosenttiin vuonna 2013; toteaa 

huolestuneena, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettiin edelleen suuri määrä 

sidottuja määrärahoja, 41 prosenttia osastossa 2 (hallintomenot); toteaa, että siirrot 

liittyivät lähinnä vuoden loppupuolelle suunniteltuihin rakennuksen muutostöihin ja 

muihin hallintokuluihin, joita koskevia laskuja ei ollut saatu varainhoitovuoden loppuun 

mennessä; kehottaa virastoa pyrkimään vähentämään vastaisuudessa 

varainhoitovuodelta toiselle tehtäviä määrärahasiirtoja; 

6.  panee merkille, että vuonna 2013 vuodelta toiselle siirrettyjen peruuntuneiden 

määrärahojen osuus nousi 8,9 prosenttiin kaikista siirroista, mutta vuodesta 2012 osuus 

väheni 8,4 prosenttia; panee merkille korjaavat toimet, joihin virasto on ryhtynyt tämän 

vuoksi, ja toteaa, että tilintarkastustuomioistuin katsoo tämän asian loppuun käsitellyksi; 

7.  vahvistaa, että virasto ilmoitti toteuttaneensa toimia valmistellakseen ns. automaattisia 

siirtoja ja selvittääkseen niitä koskevien teknisten vaatimusten täyttymistä, minkä lisäksi 

tilintarkastustuomioistuin ei tehnyt vuoden 2013 vuotuisessa tarkastuksessaan muita 

huomioita; 

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt 

8.  panee merkille, että virasto päivitti palvelukseenottoa koskevia ohjeitaan ja 

palvelukseenottoprosessin kuvausta sekä sitä koskevaa malliaineistoa vuonna 2014 



voimaan tulleiden tarkistettujen henkilöstösääntöjen1 perusteella; pitää myönteisenä, 

että virasto on saattanut voimaan uudet menettelysääntönsä, joiden avulla se pyrkii 

lisäämään avoimuutta ja riippumattomuutta tehtäviensä hoidossa; 

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus 

9.  panee merkille, että viraston hallintoneuvoston jäsenten ja ylimmän johdon 

ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset samoin kuin johtajan etunäkökohtia 

koskeva ilmoitus eivät ole julkisesti saatavilla; kehottaa virastoa korjaamaan asian 

pikaisesti; 

Sisäinen tarkastus 

10.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus (IAS) yhdessä viraston oman sisäisen 

tarkastuksen kanssa toteutti vuonna 2013 kattavan riskinarvioinnin, jossa käsiteltiin 

organisaation erilaisia menettelyjä, kuten hallintoa, varainhoitoa, tietotekniikkaa ja 

viraston operatiivista toimintaa; toteaa, että tarkastuksen jälkeen viraston 

hallintoneuvostolle esiteltiin selvitys riskinarvioinnin tuloksista sekä vuosia 2014–2016 

koskeva strateginen sisäisen tarkastuksen suunnitelma; toteaa, että selvityksessä 

todettiin, että seuraaviin tarkastettuihin aihealueisiin kuuluvat palvelukseenotto, 

sidosryhmien hallinnointi, hankinnat ja tiedonhallinta, tietoturvallisuus mukaan 

luettuna;  

11.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että IAS teki aiempien suositustensa 

seurantatarkastuksia koskevan asiakirjatarkastuksen ja totesi, että yhtään kriittistä tai 

erittäin tärkeää suositusta ei ollut panematta täytäntöön 31. joulukuuta 2013; 

Muita huomautuksia 

12.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen ohjeiden ja viraston hallintoneuvoston 

mukaan Europolin eläkerahaston tilit konsolidoidaan viraston vuotuisen tilinpäätöksen 

kanssa 1. tammikuuta 2016 lähtien; toteaa viraston antamien tietojen perusteella, että 

tätä asiaa koskeva säädös on valmisteilla, jotta muutokset voitaisiin panna ajoissa 

täytäntöön;  

 

13.  palauttaa mieliin tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2011 kertomuksessa esittämän 

kommentin, jonka mukaan viraston varainhoitoasetuksessa viitataan sen 

soveltamissäännöissä oleviin yksityiskohtaisiin sääntöihin ja menettelyihin, joita ei vielä 

ole hyväksytty; kehottaa virastoa ryhtymään toimiin tämän puutteen korjaamiseksi; 

o 

o     o 

                                                 
1  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1023/2013, annettu 22. päivänä 

lokakuuta 2013, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin 

muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EUVL L 287, 

29.10.2013, s. 15). 



14.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, 

luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, 

varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan1. 

 

                                                 
1  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130. 


