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Sissejuhatus 

1. Haagis asuv Euroopa Politseiamet (edaspidi „amet” või „Europol”) asutati nõukogu 

otsusega 2009/371/JSK1. Ameti ülesanne on toetada ja tõhustada liikmesriikide 

politseiasutuste ja teiste õiguskaitseorganite tegevust ning nende vastastikust koostööd 

kahte või enamat liikmesriiki puudutava raske kuritegevuse, terrorismi ning liidu poliitikaga 

hõlmatud ühist huvi kahjustavate kuritegevuse vormide ennetamisel ja nende vastu 

võitlemisel2

Kinnitavat avaldust toetav teave 

. 

2. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, 

tehingute otsesest testimisest ning ameti järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste 

kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse teiste audiitorite tööst saadud auditi 

tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi. 

Kinnitav avaldus 

3. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris kontrollikoda: 

a) ameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest3 ja eelarve täitmise 

aruannetest4

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. 

 31. detsembril 2014. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, 

Juhtkonna kohustused 

4. Juhtkond vastutab ameti raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest 

ning aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest5

                                                      

1 ELT L 121, 15.5.2009, lk 37. 

: 

2 II lisas esitatakse teavitaval eesmärgil kokkuvõte ameti pädevusest ja tegevusest. 

3 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 
muutuste aruannet, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. 

4 Need koosnevad eelarve tulemiaruandest ja selle lisast. 
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a) juhtkonna kohustused seoses ameti raamatupidamise aastaaruandega hõlmavad 

finantsaruannete koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks vajaliku sisekontrollisüsteemi 

kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud 

olulisi väärkajastamisi; komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadel6

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse finantsjuhtimise 

põhimõtte järgimiseks on juhtkond kohustatud kavandama, rakendama ja käigus hoidma 

mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis hõlmab piisavat järelevalvet ja asjakohaseid 

meetmeid eeskirjade eiramise ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral õiguslikke 

menetlusi valesti makstud või kasutatud vahendite tagasinõudmiseks. 

 

põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist ning arvestushinnangute 

koostamist, mis on asjaolusid arvestades mõistlikud. Direktor kiidab ameti raamatupidamise 

aastaaruande heaks pärast seda, kui peaarvepidaja on selle kogu olemasoleva teabe põhjal 

koostanud ning lisanud teatise, milles ta muu hulgas kinnitab, et omab piisavat kindlust selle 

kohta, et raamatupidamise aastaaruanne annab ameti finantsolukorra kohta kõikides olulistes 

aspektides õige ja õiglase ülevaate; 

Audiitori kohustused 

5. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile ja nõukogule7

6. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud 

summade ja andmete ning alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Valitud protseduurid 

 

kinnitav avaldus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute 

seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste 

auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste 

rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite kohaselt peab kontrollikoda auditi planeerima ja 

läbi viima viisil, mis annab talle piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne 

ei sisalda olulisi väärkajastamisi ja selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed. 

                                                                                                                                                                      
5 Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42) artiklid 39 ja 50. 

6 Komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad 
Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni koostatud rahvusvahelistel avaliku sektori 
raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral Rahvusvahelise Arvestusstandardite 
Nõukogu koostatud rahvusvahelistel arvestusstandarditel (IAS) / rahvusvahelistel 
finantsaruandlusstandarditel (IFRS). 

7 Määruse (EL) nr 1271/2013 artikkel 107. 
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sõltuvad audiitori otsustusest, mis põhineb hinnangul riskidele, et aruanne võib sisaldada pettusest 

või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust Euroopa Liidu 

õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks võtab 

audiitor nimetatud riskide hindamisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase 

esitamisega seonduvaid mistahes sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja kontrollisüsteeme. Audit hõlmab ka 

arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning raamatupidamise 

aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. Käesoleva aruande ja kinnitava avalduse koostamisel võttis 

kontrollikoda arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd, mis hõlmas ameti raamatupidamise 

aastaaruande kontrollimist vastavalt ELi finantsmääruse artikli 208 lõikes 4 sätestatud nõuetele8

7. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase 

aluse kinnitava avalduse esitamiseks. 

. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

8. Kontrollikoja hinnangul kajastab ameti raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes 

aspektides õiglaselt ameti finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning ameti 

finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt selle finantsmääruse sätetele ja komisjoni 

peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 

kohta 

9. Kontrollikoja hinnangul on ameti 2014. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta 

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja 

korrektsed. 

10. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla. 

Kommentaarid eelarve haldamise kohta 

11. 2014. aastal parandas amet märkimisväärselt oma eelarve täitmise määrasid ning 

vähendas kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste summat 5,7 miljoni euro 

                                                      

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1). 
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ehk 6,7 %-ni (2013. aastal 11,6 %; 2012. aastal 19,6 %). Kulukohustustega seotud 

assigneeringute ülekandmiste määr oli aga endiselt suhteliselt kõrge II jaotises (halduskulud) 

– 1,9 miljonit eurot ehk 27 % (2013. aastal 3,0 miljonit eurot ehk 41 %). Peamiselt tulenes 

see Europoli 2011. aastal avatud peakorteris tehtud hooldus- ja ümberehitustöödest 

(1,1 miljonit eurot). 

12. Kõrge oli ka eelmisest aastast üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute 

tühistamise määr – 22 % (2013. aastal 9 %). Peamiselt tulenes tühistamine viivitustest 

välistarnijate poolt teostatud IT-projektide valmimisel (põhiliselt dokumentatsiooni ja varade 

haldamise ning politseiandmete vahetamise valdkonnas).  

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed 

13. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud 

parandusmeetmetest on esitatud I lisas

 

. 

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Milan Martin CVIKL, võttis käesoleva aruande 

vastu 8. septembri 2015. aasta koosolekul Luxembourgis. 

 Kontrollikoja nimel 

 

         president 

       Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
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I Lisa 

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed 

 

Aasta Kontrollikoja kommentaar 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata /ei 
kohaldata) 

2011 Erandeid ja kõrvalekaldeid leiti 2011. aastal 7 % maksete puhul. Pooleli 

2013 

Amet on hankemenetluste ettevalmistust, läbiviimist ja dokumenteerimist aastate jooksul küll 
parandanud, ent mitte kõik 2013. aastal tehtud otsused ei põhinenud küllaldaselt täpsetel 
valikukriteeriumidel, realistlikel hinnapakkumistel või ei vastanud need kehtestatud erialastele 
nõuetele. Loetletud puudused mõjutasid hankemenetluste mõjusust. 

Pooleli 

2013 

2013. aastal parandas amet oma eelarve täitmise määra ning vähendas kulukohustustega seotud 
assigneeringute ülekandmiste summat 9,4 miljoni euro ehk 11,6 %-ni (2012. aastal 
16,3 miljonit eurot ehk 19,6 %). Kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli 
aga endiselt kõrge II jaotises (halduskulud) – 3,0 miljonit eurot ehk 41 % (2012. aastal 
4,2 miljonit eurot ehk 49 %). Need puudutasid põhiliselt hoone kavandatud ümberehitustöid aasta 
lõpus (1,8 miljonit eurot) ja muid halduskulusid, mille kohta aasta lõpuks ei olnud veel arveid 
laekunud. 

Ei kohaldata 
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II Lisa 

Euroopa Politseiamet (Haag) 

Pädevus ja tegevus 

 

Aluslepingust 
tulenevad liidu 
pädevusvaldkonnad 
(Euroopa Liidu 
toimimise lepingu 
artikkel 88) 

„Europoli ülesanne on toetada ja tõhustada liikmesriikide politseiasutuste ja 
teiste õiguskaitseorganite tegevust ning nende vastastikust koostööd kahte 
või enamat liikmesriiki puudutava raske kuritegevuse, terrorismi ning liidu 
poliitikaga hõlmatud ühist huvi kahjustavate kuritegevuse vormide 
ennetamisel ja nende vastu võitlemisel”. 

Ameti pädevus 
(Nõukogu otsus 
Euroopa 
Politseiameti 
(Europol) loomise 
kohta 
(2009/371/JSK)) 

Pädevus 
Ameti pädevus hõlmab organiseeritud kuritegevust, terrorismi ja muid raskeid 
kuritegusid, mis mõjutavad kahte või enamat liikmesriiki nii, et kõnealuste 
kuritegude ulatuse, raskuse ja tagajärgede tõttu on vajalik liikmesriikide ühine 
lähenemisviis. 
Europoli pädevus hõlmab ka nendega seotud kuritegusid vastavalt Europoli 
asutamisotsuse artikli 4 lõikele 3. 
Põhiülesanded: 
− teabe ja luureandmete kogumine, säilitamine, töötlemine, analüüs ja 

vahetamine; 
− liikmesriikide pädevate asutuste viivitamatu teavitamine artiklis 8 

nimetatud siseriiklike üksuste kaudu liikmesriike puudutavatest 
asjaoludest ja kõikidest tuvastatud seostest kuritegude vahel; 

− kaasaaitamine uurimistele liikmesriikides, eelkõige edastades kogu 
asjakohase teabe siseriiklikele üksustele;  

− taotluste esitamine asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutusele, et 
alustada, läbi viia või koordineerida uurimisi, ja soovituste esitamine ühise 
uurimisrühma moodustamise kohta konkreetsete juhtumite korral;  

− liikmesriikide toetamine luureandmete ja analüüsiteabe andmise näol 
seoses ulatuslike rahvusvaheliste sündmustega;  

− oma eesmärgiga seotud ohuhinnangute, strateegiliste analüüside ja 
üldolukorda käsitlevate aruannete koostamine, sealhulgas organiseeritud 
kuritegevuse ohu hindamine; 

− liikmesriikide toetamine nende ülesannetes, mis on seotud Internetis 
leiduva teabe kogumise ja analüüsimisega, et aidata tuvastada kuritegusid, 
mille toimepanemist on hõlbustatud või mis on toime pandud Interneti 
kasutamise abil. 

Lisaülesanded: 
− arendada liikmesriikide pädevate asutuste eriteadmisi uurimismenetluste 

kohta ja anda uurimisalast nõu; 
− varustada strateegiliste luureandmetega, et aidata kaasa liikmesriigi ja 
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liidu tasandil operatiivtegevuseks kättesaadavate vahendite tõhusale ja 
tulemuslikule kasutamisele ning seda edendada ja sellist tegevust toetada. 

Lisaks abistada liikmesriike, andes toetust ja nõu ning aidates läbi viia 
uurimistööd järgmistes valdkondades: 
− liikmesriikide pädevate asutuste töötajate koolitamine, vajaduse korral 

koostöös Euroopa Politseikolledžiga; 
− kõnealuste asutuste töö organiseerimine ja varustamine 

liikmesriikidevahelise tehnilise toetuse andmise hõlbustamise kaudu; 
− kuritegude ennetamise meetodid; 
− tehnilised ja kohtuekspertiisialased meetodid ja analüüs ning 

uurimismenetlused. 
Kooskõlas nõukogu 12. juuli 2005. aasta otsusega 2005/511/JSK euro 
kaitsmise kohta võltsimise eest, määrates Europoli eurode võltsimise vastu 
võitlemise keskasutuseks, on Europol eurode võltsimise vastu võitlemise 
keskasutuseks.  
Europol töötleb ja edastab finantstehinguid käsitlevaid andmeid Euroopa Liidu 
ja Ameerika Ühendriikide vahelisele lepingule, mis käsitleb Euroopa Liidust 
pärinevate finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja 
edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide 
rahastamise jälgimisprogrammi raames. 
Vastavalt nõukogu 13. detsembri 2011. aasta järeldusele Prümi otsuste 
rakendamise intensiivistamise kohta jätkab Europol jõupingutusi nn Prümi 
kasutajatoe loomiseks, et toetada Prümi otsuste igapäevast kohaldamist. 
Europol toetab organiseeritud ja rasket kuritegevust käsitlevat ELi 
poliitikatsüklit ning EMPACT1 projekte kooskõlas nõukogu järeldustega 
organiseeritud ja rasket rahvusvahelist kuritegevust käsitleva ELi poliitikatsükli 
kohta ning nõukogu 27. mai 2011. aasta järeldustega ELi prioriteetide 
kehtestamise kohta võitluseks organiseeritud kuritegevusega aastatel 2011–
2013. 
Europoli juurde on rajatud ka Küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa 
keskus (EC3) ning Europol toimib Euroopa küberkuritegevuse vastase võitluse 
keskasutusena vastavalt komisjoni teatisele Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule „Võitlus kuritegevusega digitaalajastul: küberkuritegevuse vastase 
võitluse Euroopa keskuse loomine” (KOM(2012) 140 lõplik, 28.3.2012). 

Juhtimine Haldusnõukogu 
Haldusnõukogu koosneb iga liikmesriigi ühest esindajast ja ühest komisjoni 
esindajast. 
Direktor 
− Direktori nimetab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ametisse 

neljaks aastaks haldusnõukogu esitatud vähemalt kolmest kandidaadist 
koosneva nimekirja alusel (ametiaega võib pikendada üks kord 
maksimaalselt neljaks aastaks). 

− Direktorit abistavad kolm asedirektorit, kes nimetatakse ametisse neljaks 
aastaks (samad isikud võib nimetada veel üheks ametiajaks); 

− Direktor juhib ametit ja annab oma kohustuste täitmisest aru 
haldusnõukogule. 

− Direktor on Europoli seaduslik esindaja. 
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Välisaudit 
Euroopa Kontrollikoda. 
Siseaudit 
− Euroopa Komisjoni siseauditi talitus. 
− Siseauditi funktsioon. 
Andmekaitse ja isikuõiguste kaitse 
− Ühine järelevalveasutus 
− Andmekaitseametnik 
Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon 
Euroopa Parlament, võttes arvesse kvalifitseeritud häälteenamusega 
otsustava nõukogu soovitust. 

2014. aastal ameti 
käsutusse antud 
ressursid (sulgudes 
2013. aasta 
andmed) 

Lõplik eelarve 2014 
84,3 (82,5) miljonit eurot 
Personal 2014. aastal 
− Ajutised töötajad: 450 (457) kohta ametikohtade loetelus. Töötajate 

tegelik arv seisuga 31.12.2014: 427 (426), v.a 13 ajutise teenistuja 
täitmata ametikohta, mille värbamismenetlused olid lõpetatud ja 
tööpakkumised valitud kandidaatidele saadetud. Alates jaanuarist 2015 
vähendatakse ametikohtade arvu 10 võrra ning aasta lõpu seisuga oli 9 
neist välja valitud. 

− Lähetatud riiklikud eksperdid: 31 (34) (tegelik arv aasta lõpu seisuga) 
− Lepingulised töötajad: 103 (94) (tegelik arv aasta lõpu seisuga) 

2014. aasta tooted 
ja teenused 
(sulgudes 
2013. aasta 
andmed) 

Amet kui õiguskaitseoperatsioonide peamine ELi tugikeskus 
Operatiivtugi operatsioonidele ja ühistele uurimisrühmadele hõlmab järgmist: 
andmetöötlus, ristkontrolli aruanded, luureteatised, tehniline ja 
kohtuekspertiisi alane toetus ja teadmiste jagamine, mobiilse büroo 
kasutuselevõtt, analüüsiaruanded, operatiivtöö koordineerimine Europoli 
peakorteris, operatiivkoosolekud, rahaline toetus jne. Olulise ja EMPACTiga 
seotud tegevuse osakaalu kasvamise tõttu suurendas Europol nii operatiivsete 
toodete ja teenuste pakkumise kogust kui kvaliteeti: 
− toetati 34 472 piirijuhtumit. Nende hulka kuulusid Euroopa piirkondliku 

politsei informatsiooni ja koostöökeskuse (Euroregional Police Information 
and Cooperation Centre, EPICC) algatatud 13 693 juhtumit (keskus hakkas 
SIENA süsteemi kasutama jaanuaris 2014). Kui EPICC juhtumid välja arvata, 
siis toetati 20 779 juhtumit, mida on 13 % rohkem kui 2013. aastal 
(18 310); 

− liikmesriikides toetati aktiivselt 632 uurimist, mis puudutasid kuritegevuse 
prioriteetseid valdkondi; 

− Europol koordineeris ja toetas suuri luureinfol põhinevaid operatsioone, 
mis hõlmasid ELi ülest tegevust ja võtsid sihikule kuritegevuse tulipunktid 
ja tippkurjategijad. Operatsioonid ostusid edukaks (nt operatsioon 
Archimedes, lennundusalase pettuse vastane operatsioon (Airline Fraud 
Action Days)); 

− EC3 toetas tihedas koostöös liikmesriikide ja välispartneritega 
(sh erasektorist) mitme piiriülese juhtumi uurimist küberkuritegevuse 
valdkonnas. 1. septembril 2014 alustati ühise küberkuritegevuse vastase 
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rakkerühma (J-CAT) jaoks Europoli peakorteris katseprojektiga. J-CAT loodi 
liikmesriikide ja operatiivalase koostöö partnerite koostööraamistikuna, 
mille eesmärk on tuua kokku kübervaldkonna alane uurimisteave ning 
aktiivselt prioriseerida, ette valmistada ja algatada küberkuritegevuse 
alaseid piiriüleseid uurimisi. Enam kui viieteistkümne EC3 poolt toetatud 
operatsiooni algataja oli J-CAT; 

− rahaliselt toetati 29 euro võltsimisjuhtumi uurimist; 
− 2014. aastal toetati 33 ühise uurimisrühma tööd. 22 ühise uurimisrühma 

tööd toetati allkirjastatud kokkuleppe alusel täisliikmena. Kõik peale ühe 
toetatud ühise uurimisrühma olid seotud EMPACTi prioriteetidega; 

− liikmesriikide juhtivad uurijad ning eksperdid olid ameti antava 
operatiivtoega väga rahul; 

− 2014. aastal koostati 5 617 operatiivaruannet (2013. aastal 2 250 
aruannet) (sh ristkontrolli aruanded, operatiivanalüüsi aruanded, 
luureteatised ja juhtumipõhised tehnilised analüüsid);  

− rahaliselt toetati 269 operatiivkohtumist ja 54 EMPACTi kohtumist; 
− menetleti kõik USA-st ja liikmesriikidest saabunud asjaomased päringud ja 

kogu teave, täites seega terroristide rahastamise jälgimise programmi 
lepingu artiklites 4, 9 ja 10 sätestatud kohused; 

− klientide rahulolu määraks mõõdeti 70 % (see on viimaste aastate vältel 
pidevalt kasvanud). 

Strateegilise analüüsi alane võimekus 
Strateegilised tooted, sealhulgas ohuhinnangute ja üldolukorda käsitlevate 
aruannete koostamine: 
− koostati 26 strateegilist aruannet organiseeritud kuritegevuse ning 

20 strateegilist aruannet terrorismi kohta, sh internetipõhise 
organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtude hinnang (iOCTA), 
metamfetamiini põhjustatud ohtude hinnang, aruanne ELi terrorismi 
olukorra ja suundumuste kohta (TE-SAT), ohuhinnang ISILi2terroristliku 
liikumise ja selle mõju kohta ELile, aruanne terrorismi eesmärgil tehtavate 
reiside kohta (rõhuasetus Süürial); 

− liikmesriikide võetavate järelmeetmete võtmise võimaluste uurimiseks 
saatis Europol välja 96 varajase hoiatuse teadet (sh Cyberbits, Terrorism 
Modus Operandi Monitor teabelehed, luureteatised ning uurimis-, 
analüüsi- ja teavituslehed (nn SCAN teated)). 

Amet kui ELi kriminaalteabe keskus 
Teabehalduse võimekus, Europoli turvaline teabevahetusvõrk (SIENA), 
Europoli infosüsteem (EIS), kontaktbüroode võrgustik. 
− Kokku vahetati SIENA kaudu Europoli, liikmesriikide ja kolmandate poolte 

vahel 605 245 operatiivteadet. Nende hulka kuulusid Euroopa piirkondliku 
politsei informatsiooni ja koostöökeskuse (Euroregional Police Information 
and Cooperation Centre) vahenduse edastatud 65 691 juhtumit. Keskus 
hakkas SIENA süsteemi kasutama jaanuaris 2014. Kui EPICC SIENA 
teabevahetus välja arvata, siis vahetati kokku 539 554 operatiivteadet, mis 
on 18 % rohkem kui 2013. aastal (456 598). 

− Europol aktsepteeris 50 285 (43 104) teadet, millest 47 157 (40 617) 
vajasid edasist menetlemist (16 % rohkem kui 2013. aastal). 

− EIS sisaldas 2014. aasta lõpu seisuga 236 606 (245 142) kannet. EISi 
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kannete arvu vähenemine tuleneb Madalmaade kannete kavandatud 
kustutamisest, mis omakorda on seotud uue andmete sisestamise 
lahenduse arendamisega. Kavakohaselt sisestatakse andmed süsteemi 
tagasi 2015. aasta jooksul. 

− EISi kaudu algatati isikute kohta 619 (560) piiriülest päringut (Cross Border 
Crime Checks, CBCC). EISi kannete väiksemast arvust hoolimata suurenes 
tulemusi andnud CBCC päringute arv, mis võib viidata EISi kaudu 
vahetatud andmete kvaliteedi paranemisele. 

− 2014. aasta lõpuks oli SIENA süsteemiga liitunud 573 (452) määratud 
pädevat asutust, sh kriminaaltulu jälitamise talitused, küberkuritegevuse 
uurimise üksused, rahapesu andmebürood, piirkondlikud platvormid ning 
kolmandad riigid. 

− Ameti ligi 200 kontaktametnikust koosnev ainulaadne võrgustik on 
ühenduslüliks Haagis asuva Europoli peakorteri ja 28 liikmesriigi 
pealinnades asuvate Europoli riiklike üksuste vahel. Kontaktametnikud 
tagavad teabevahetuse ja käimasolevate uurimiste tugiteenused ning 
kooskõlastavad tegevust. Samuti töötavad ameti juures kontaktametnikud 
13-st ELi mittekuuluvast riigist ja organisatsioonist, mis teevad ametiga 
koostööd koostöölepingute alusel. Lisaks on ametil kaks kontaktametnikku 
Washingtonis (USA) ja üks Interpoli peakorteris Lyonis (Prantsusmaa). 

Amet kui ELi õiguskaitsealane eksperdikeskus 
Europoli ekspertide platvorm (EPE), andmevahetusplatvormid ja andmete 
säilitamise lahendused, teadmistooted ja -teenused, koolitus, konverentsid ja 
teavitusüritused: 
− Europoli ekspertide platvormile on loodud 33 platvormi, sh 6 045 aktiivset 

kasutajakontot (2013. aasta lõpus 32 platvormi ja 4 419 kasutajat); 
− Europol toetas erinevate koolituskursuste ja veebiseminaride läbiviimist 

(korraldajateks Europol, CEPOL või liikmesriik); 
− Europoli peakorteris korraldati iga-aastane suur Euroopa 

politseikonverents. 
Välissuhted 
Amet teeb koostööd paljude ELi partnerite, kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega. Teabevahetus partneritega toimub 
koostöölepingute alusel. Strateegilised lepingud võimaldavad vahetada kõiki 
andmeid, välja arvatud isikuandmed, operatiivtööd käsitlevad lepingud 
võimaldavad vahetada ka isikuandmeid. 
− 2014. aasta lõpu seisuga oli jõus 19 strateegilist lepingut ja 14 

operatiivtööd käsitlevat lepingut (18 ELi mittekuuluva riigiga, 12 ELi organi 
ja ametiga ning kolme rahvusvahelise organisatsiooniga, sealhulgas 
Interpoliga). 

− Otsejuurdepääs SIENA-le on 11 operatiivkoostööpartneril ja neljal 
strateegilise koostöö partneril. 

− 2014. aasta lõpu seisuga tegi 10 operatiivkoostöö lepingutega 
välispartnerit koostööd vähemalt ühe riikliku keskusega. 

− Teabevahetus välispartneritega (10 651) suurenes 2013. aastaga võrreldes 
23 % (8 663). 

− Jätkati pikaajaliste partnerlussuhete loomist erasektoriga. EC3 sõlmis 
2014. aastal erasektori ettevõtetega (sh Microsoft, McAfee, Cloud Security 
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Alliance, EBF, Kaspersky, Symantec) 17 vastastikuse mõistmise 
memorandumit. 

1 Valdkondadevaheline kuritegevusega seotud ohte käsitlev Euroopa platvorm (EMPACT). 
2 Iraagi ja Levanti Islamiriik (ISIL). 
Allikas: ameti edastatud lisa. 
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11. Europol võtab kontrollikoja kommentaari teadmiseks ning jätkab tegevust eelarve tõhusa ja nõuetele 

vastava täitmise tagamisel, eelkõige seoses halduskulude ülekandmistega. 

12. Europol võtab teadmiseks kontrollikoja kommentaari eelmisest aastast üle kantud kulukohustuste 

tühistamise kõrge määra kohta. IT-projektide viivitused olid seotud Europoli hangitud 

valmislahendustega. Projektide eelarve vähene täitmine tulenes peamiselt välistarnijate viivitustest 

kokkulepitud tarnekava täitmisel. Viivitused ei kahjustanud tegevuspidevust, sest asjaomaste 

süsteemide jaoks jätkati olemasolevate IT-lahenduste kasutamist. Tuleb märkida, et eelmise 

eelarveaastaga võrreldes vähendas Europol oluliselt ülekandmiste absoluutsummasid. Nii oli 

välistarnijate põhjustatud tarneviivitusest hoolimata kasutamata ülekandmiste tegelik nominaalne 

suurenemine 2014. aasta lõpus 0,9 miljonit eurot (võrreldes 2013. aastaga). 
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