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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2005
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

− ottaa huomioon Eurojust-yksikön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20051,

− ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Eurojust-yksikön 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2005 sekä yksikön vastaukset2,

− ottaa huomioon neuvoston ... maaliskuuta 2007 antaman suosituksen (0000/2007) – C6-
0000/2007),

− ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan sekä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan,

− ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20023 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan 
tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS4 ja 
erityisesti sen 36 artiklan,

− ottaa huomioon 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 2343/20025 ja erityisesti sen 94 artiklan,

− ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

− ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2007),

1. myöntää Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle vastuuvapauden yksikön talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
  

1 EUVL C 266, 31.10.2006, s. 34.
2 EUVL C 312, 19.12.2006, s. 67.
3 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 
1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
4 EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1. Päätöstä on muutettu päätöksellä 2003/659/YOS (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 44).
5 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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päätöslauselman Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä (L-sarja).
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Eurojust-yksikön tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2005
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Eurojust-yksikön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20051,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Eurojust-yksikön 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2005 sekä yksikön vastaukset2,

– ottaa huomioon neuvoston ... maaliskuuta 2007 antaman suosituksen (0000/2007 – C6-
0000/2007),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan sekä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20023 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan 
tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS4 ja 
erityisesti sen 36 artiklan,

− ottaa huomioon 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 2343/20025 ja erityisesti sen 94 artiklan,

− ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

− ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2007),

1. toteaa, että Eurojust-yksikön varainhoitovuoden 2004 ja 2005 tilinpäätöstiedot ovat 
seuraavat:

  
1 EUVL C 266, 31.10.2006, s. 34.
2 EUVL C 312, 19.12.2006, s. 67.
3 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 
1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
4 EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1. Päätöstä on muutettu päätöksellä 2003/659/YOS (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 44).
5 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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Tuloslaskelma varainhoitovuosilta 2004 ja 2005 (1000 euroa)

2005 2004
Operating revenue
Community subsidies 11 991 8 726
Miscellaneous revenue 59 397

Total (a) 12 050 9 123
Operating expenditure
Purchases of goods and services 4 854 4 476
Staff costs 5 149 4 142
'Depreciation 508 332

Total (b) 10 511 8 950
Outturn for the financial year (a - b) 1 539 173

Source Eurojust data. – This table summarises the data supplied by Eurojust in its annual accounts.

2. hyväksyy Eurojust-yksikön tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2005;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurojust-yksikön hallinnolliselle 
johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan 
sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Eurojust-yksikön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20051,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Eurojust-yksikön 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2005 sekä yksikön vastaukset2,

– ottaa huomioon neuvoston ... maaliskuuta 2007 antaman suosituksen (0000/2007 – C6-
0000/2007),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan sekä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20023 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan 
tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS4 ja 
erityisesti sen 36 artiklan,

− ottaa huomioon 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 2343/20025 ja erityisesti sen 94 artiklan,

− ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

− ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin totesi saaneensa riittävän varmuuden siitä, 
että 31. joulukuuta 2005 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja tilien 
perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset,

B. ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 27. huhtikuuta 2006 johtajalle vastuuvapauden 

  
1 EUVL C 266, 31.10.2006, s. 34.
2 EUVL C 312, 19.12.2006, s. 67.
3 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 
1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
4 EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1. Päätöstä on muutettu päätöksellä 2003/659/YOS (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 44).
5 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 20041 ja että 
vastuuvapauspäätökseen liittyvässä päätöslauselmassa se muun muassa

• toivoo saavansa tietoa kaikista isäntämaa Alankomaiden viranomaisten aikeista 
osoittaa Eurojustille uusia toimitiloja; odottaa erityisesti saavansa tietoa siitä, onko 
mahdollista sijoittaa Eurojust ja Europol samoihin toimitiloihin ja mitkä ovat 
tämän toimenpiteen edellytykset sekä millaista taloudellista tukea isäntämaa aikoo 
osoittaa Eurojustille tässä tarkoituksessa;

• toteaa, että Eurojust-yksikön toteuttama talousarvio poikkeaa budjettivallan 
käyttäjän laatimasta talousarviosta; vaatii, että Eurojust-yksikkö noudattaa 
asianmukaisia menettelyjä ja odottaa budjettivallan käyttäjän hyväksyntää ennen 
kuin toteuttaa tulevaisuudessa tällaisia muutoksia;

• korostaa, että periaatetta, jonka mukaan tulojen ja menojen hyväksyjän sekä 
tilinpitäjän tehtävät on pidettävä erillään, olisi noudatettava ja että vuoden 2004 
tilanne, jossa yksi työntekijä toimi molemmissa tehtävissä, ei saa toistua;

Useimpia erillisessä vastuuvapausmenettelyssä olevia EU:n erillisvirastoja koskevat yleiset 
näkökohdat
 

1. katsoo, että erillisvirastojen määrän jatkuva kasvu ei aina vastaa unionin ja sen 
kansalaisten todellisia tarpeita;

2. pyytää komissiota sen tähden tekemään ennen kunkin uuden viraston perustamista 
kustannus-hyötyselvityksen;

3. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta antamaan kustannus-hyötyselvityksestä lausuntonsa 
ennen parlamentin päätöstä asiasta;

4. pyytää komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin olemassa olevan 
viraston tarjoamasta lisäarvosta; pyytää kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan 
tarvittavat toimet viraston toimenkuvan muuttamiseksi tai viraston lakkauttamiseksi, jos 
viraston tarjoamasta lisäarvosta annetaan kielteinen arvio;

5. pyytää tilintarkastustuomioistuinta lisäämään vuosikertomukseensa erillisen luvun niitä 
erillisvirastoja varten, joiden vastuuvapautta käsitellään komission tilinpäätöksen 
yhteydessä, jotta erillisvirastojen yhteisörahoituksen käytöstä saataisiin huomattavasti 
selkeämpi kuva; 

6. panee merkille, että erillisvirastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niiden perustamisesta 
ja valvonnasta vastaavien komission pääosastojen on entistä tärkeämpää kehittää yhteinen 
erillisvirastoja koskeva strategia; katsoo, että tämän kaikkia erillisvirastoihin liittyviä 
asioita koskevan komission yhteisen strategian kehittämisessä saattaisi olla hyödyllistä 
käyttää esimerkkinä rakennetta, jonka erillisvirastot loivat kyseisissä pääosastoissa 
tapahtuvaa koordinointia varten; 

  
1 EUVL L 340, 6.12.2006, s. 112.
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7. kehottaa komissiota antamaan erillisvirastoille lisää hallinnollista ja teknistä tukea ottaen 
huomioon yhä monimutkaisemmiksi muuttuvat yhteisön hallinnolliset säännöt sekä 
tekniset ongelmat; 

8. on tyytyväinen huomattaviin parannuksiin EU:n erillisvirastojen koordinoinnissa, jonka 
avulla ne pystyvät ratkomaan toistuvia ongelmia ja tekemään tehokkaammin yhteistyötä 
komission ja parlamentin kanssa; 

9. kehottaa erillisvirastoja parantamaan yhteistyötä ja tavoitteidensa yhteensovittamista alan 
toimijoiden kanssa; 

10. kehottaa komissiota ehdottamaan erillisvirastojen vuosikertomusten yhdenmukaistamista 
siten, että kehitetään tulosindikaattoreita, joiden avulla erillisvirastojen tehokkuutta on 
mahdollista verrata; 

11. kehottaa erillisvirastoja esittämään kunkin vuoden alussa tulosindikaattorit, joiden avulla 
niitä voidaan arvioida;

12. kehottaa kaikkia erillisvirastoja käyttämään yhä laajemmin SMART-tavoitteita, joiden 
pitäisi johtaa päämäärien realistisempaan asettamiseen ja toteuttamiseen;

13. katsoo, että erillisvirastojen työohjelmista on käytävä ilmi niiden tavoitteet operatiivisella 
ja mitattavissa olevalla tavalla ja että komission sisäisen valvonnan standardit olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon;

Erityiset näkökohdat

14. panee merkille, että talousarvion toteuttamisen tarkastuksessa kävi ilmi, että 
varainhoitovuodelle myönnetyistä määrärahoista oli sidottu 90 prosenttia ja että 
varainhoitovuoden sitoumusten kokonaismaksuaste oli 84 prosenttia; panee merkille 
toimintamäärärahojen käyttöasteen (III osasto) olleen varainhoitovuoden 
maksusitoumusmäärärahojen osalta ainoastaan 80 prosenttia ja että kolmannes 
sitoumuksista oli siirrettävä; panee merkille, että seuraavaan varainhoitovuoteen 
siirretyistä toimintamenoihin liittyvistä sitoumuksista oli peruutettava yli 15 prosenttia; 
kehottaa Eurojust-yksikköä parantamaan toimintamenojen suunnittelua entisestään;

15. panee merkille, että kollegio päätti hyväksyä erillistä päätöstä edellyttävän 285 484 euron 
määrärahasiirron, ja palauttaa mieliin, että tällaiset siirrot ovat sallittuja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että suurin osa sitoumuksen tekoa edeltävistä valmisteluvaiheista on saatettu 
päätökseen ennen varainhoitovuoden loppua – kyseisessä tapauksessa näin ei ollut tehty;

16. korostaa, että Eurojust-yksiköllä ei edelleenkään ole omaa varainhoitoasetusta ja että se on 
jatkanut asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 soveltamista; pyytää komissiota 
ilmoittamaan parlamentille lausunnostaan Eurojust-yksikön laatimasta 
varainhoitoasetusluonnoksesta;

17. kehottaa Eurojust-yksikköä parantamaan inventaarimenettelyään;
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18. pyytää Eurojust-yksikköä ilmoittamaan parlamentille, kun sen hallintoneuvosto hyväksyy 
sisäisen valvonnan standardeja; on huolestunut siitä, että toiminta- ja 
kirjanpitomenettelyjä ei ole suurelta osin standardisoitu ja että tarkistuslistoja, joissa 
kuvataan tärkeimpien toimintaprosessien (hankintamenettelyt ja palvelukseenotto) 
yhteydessä toimitettavat talousarviositoumusten tarkastukset, ei ollut vuonna 2005 
kehitetty riittävästi; kehottaa Eurojust-yksikköä esittämään parlamentille lyhyen 
kuvauksen mahdollisista parannuksista tällä alalla ajoissa vuoden 2006 
vastuuvapausmenettelyä varten;

19. kehottaa Eurojust-yksikköä noudattamaan hankintamenettelyjä ja sopimusten hallinnointia 
sekä noudattamaan säännöksissä esitettyjä puitesopimusten määräaikoja.
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KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO


