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Eessõna 
Eurojust on Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet. Ühendame prokuröre ja kohtunikke 

kogu EList ja mujalt, et võidelda tõhusalt piiriülese kuritegevuse kõigi raskete vormidega. Meie 

eksperditeadmised ja toetus muudavad liikmesriikide õigusasutuste uurimised rahvusvahelisteks 

edulugudeks. 

2002. aastal asutatud Eurojustil täitub 2022. aastal 20. tegevusaasta. See oluline teetähis on hea 

võimalus mõelda tagasi senistele saavutustele ja arutada tulevikuambitsioone. Eurojusti ühtne 

programmidokument 2022–2024 kajastab meie jätkuvat pühendumist sellele, et riigipiirid ei 

takistaks kuritegude menetlemist ega õigluse jalule seadmist. Nagu alati, on meie peamine ee smärk 

vastata liikmesriikide praktilise abi taotlustele, mis ulatuvad kiirreageerimisest keerulise 
mitmeaastase koordineeritud operatiivkoostööni. 

Tegevuse tõhustamiseks teeme üha rohkem koostööd muude justiits- ja siseküsimuste asutustega, 

näiteks on Euroopa Prokuratuuri, Europol, Euroopa Pettustevastase Ameti ja Frontexiga. Et paljud 

kohtuasjad, milles pakume tuge, ulatuvad kolmandatesse riikidesse, laiendame jätkuvalt oma 

partnerlussuhteid kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, tehes tihedat 

koostööd ka komisjoniga meie nelja-aastase koostööstrateegia täitmisel. 

Lisaks osaleme aktiivselt ELi peamistes justiits- ja siseküsimuste strateegilistes algatustes, 

sealhulgas 2022. aastal algava uue ELi poliitikatsükli rakendamises. Koondame kriminaalasjades 

toimuvast tegevusest saadud teadmised kasutajasuunistesse ja nõustame komisjoni võimalike 

täiustuste teemal õigusaktide ajakohastamisel. Eelkõige jätkame oma õigusalase koostöö 

instrumentide, näiteks Euroopa vahistamismääruse ja Euroopa uurim ismääruse valdkonna 

eksperditeadmiste täiendamist, toetades spetsialiste Euroopa Kohtu asjakohase kohtupraktika 

kohaldamisel. 

Lõpetame ülevaate Eurojusti lähiaastate kavadest oma digiülemineku valdkonna ambitsioonidega. 

Meie eesmärk on kohtuasjade haldamise süsteemi ja teiste komisjoni „Õigusemõistmise digipöörde“ 

visiooni panustavate algatuste kaudu tuua nüüdisaegsete tehnoloogiate ja lahenduste loendamatud 

eelised piiriülese kriminaalõiguse alasesse koostöösse. 

Prokurörid ja kohtunikud saavad praegu ja tulevikus loota Eurojusti kui ELi õigusalase koostöö 
keskuse ainulaadsele praktilisele toele piiriülese kuritegevusega võitlemisel. 

 

LADISLAV HAMRAN 

 

Eurojusti president 
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Lühendid
ABB tegevuspõhine eelarvestamine 

ABC tegevuspõhine kuluarvestus 

ABM tegevuspõhine juhtimine 

AWP aasta tööprogramm 

CA lepinguline töötaja 

CATS kriminaalasjades tehtava politsei- ja 
õigusalase koostöö 
kooskõlastuskomitee 

CC koordineerimiskeskus 

CEPOL  Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse 
Amet 

CIF kohtuasja teabe vorm 

CM koordineerimisnõupidamine 

CMS kohtuasjade haldamise süsteem 

COPEN kriminaalasjades tehtava õigusalase 
koostöö töörühm 

COSI sisejulgeolekualase operatiivkoostöö 
alaline komitee 

CTR terrorismivastase võitluse register 

DCJ digitaalne kriminaalõigus 

DoJ õigusemõistmise digipööre 

DP andmekaitse 

EASO Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiamet 

EAW Euroopa vahistamismäärus 

ECA Euroopa Kontrollikoda 

e-CODEX sidusandmevahetus e-
õiguskeskkonnas 

ECRIS-TCN Euroopa karistusregistrite infosüsteem  

EDPS Euroopa Andmekaitseinspektor 

e-EDES elektrooniliste tõendite digitaalne 
vahetussüsteem 

EIO Euroopa uurimismäärus 

EIPPN intellektuaalomandi valdkonna 
prokuröride Euroopa võrgustik 

EJCN Euroopa küberkuritegevuse vastase 
õigusalase koostöö võrgustik 

EJN Euroopa õigusalase koostöö võrgustik  

EJR Eurojusti määrus 

EJTN Euroopa õigusalase koolituse võrgustik 

EMAS ELi keskkonnajuhtimis- ja 
keskkonnaauditeerimissüsteem 

EMPACT kuritegevusega seotud ohte käsitlev 
valdkondadevaheline Euroopa 
platvorm 

ENCS Eurojusti riiklik 
koordineerimissüsteem 

ENPE Euroopa prokuröride võrgustik 
keskkonnaküsimustes 

EPPO Euroopa prokuratuur 

EUIPO Euroopa Liidu Intellektuaalomandi 
Amet 

eu-LISA  Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel 
Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise 
Euroopa Liidu Amet 

EuroMed Euroopa-Vahemere piirkonna 
partnerlus 

Europol Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Amet 

FFR ELi raamfinantsmäärus 

FPI ELi välispoliitika vahend 

FR finantsmäärus 

FRONTEX Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet 

FTE täistööajale taandatud töötajate arv 

IAS siseauditi talitus 

Iber-RED Ladina-Ameerika rahvusvahelise 
õigusalase koostöö võrgustik 

ICC Rahvusvaheline Kriminaalkohus 

ICF sisekontrolliraamistik 

ICPO-
Interpol 

Rahvusvaheline Kriminaalpolitsei 
Organisatsioon 

IIIM rahvusvaheline, erapooletu ja 
sõltumatu mehhanism 

IKT info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

IPA ELi ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend 
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ISO Rahvusvaheline 
Standardiorganisatsioon 

JHA justiits- ja siseküsimused 

JIT ühine uurimisrühm 

JSB ühine järelevalveasutus 

KPI tulemuslikkuse põhinäitaja 

LFS finantsselgitus 

LP sideprokurör 

MAS mitmeaastane strateegia 

MASO mitmeaastane strateegiline eesmärk 

MFF mitmeaastane finantsraamistik  

MLA vastastikune õigusabi 

OAP tegevuskava 

OLAF Euroopa Pettustevastane Amet 

OS tegevusstatistika 

PIF Euroopa Liidu finantshuvide kaitse  

SAA  strateegiline tegevusvaldkond 

SIRIUS teadusliku teabe päringute ühtne 
kasutussüsteem 

SIS Schengeni infosüsteem 

SNE lähetatud riiklik ekspert 

TA ajutine teenistuja 

UNITAD ÜRO uurimisrühm Daeshi 
toimepandud kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ühtne programmidokument 2022–2024 on kirjutatud ja võetud vastu inglise keeles ning tõlgitud 

kõigisse ametlikesse ELi keeltesse. Kõik versioonid on võrdselt autentsed. Kui versioonid 

erinevad, on ülimuslik ingliskeelne versioon. 
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Missiooni kirjeldus 
Eurojusti missioon tuleneb ameti õigusraamistikust, täpsemalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 85 lõikest 1: 

„Eurojusti ülesanne on toetada ja tõhustada liikmesriikide asutuste ja Europoli läbi viidud 
uurimistoimingute ja hangitud teabe põhjal riikide uurimise ja süüdistuse ettevalmistamise eest 
vastutavate asutuste tegevuse koordineerimist ja koostööd raskete kuritegude puhul, mis puudutavad 
kahte või enamat liikmesriiki või nõuavad ühistel alustel läbi viidavaid süüdistuse esitamisega seotud 
toiminguid.“ 

Mitmeaastases strateegias aastateks 2022–2024 on ameti missioon ja visioon sõnastatud 
järgmiselt. 

 

Missioon 
ELi õigusalase koostöö keskusena pakub Eurojust praktilist 
tuge prokuröridele ja kohtunikele, kes teevad koostööd 
piiriüleste kuritegudega võitlemisel. 

  

 

Visioon 

Oma ainulaadsetele eksperditeadmistele, partnerlustele ja 
nüüdisaegsetele digitaalsetele vahenditele tuginedes tagab 
Eurojust, et riigipiirid ei takistaks kuritegude menetlemist ja 
õigluse jalule seadmist. 

 
 

 

Nõukogu järeldused Eurojusti 2019. aasta aruande 

kohta: 

 „Eurojustile tuleks pidevalt anda piisavad vahendid selle 

tagamiseks, et Eurojust ei suuda mitte ainult rahuldada 

liikmesriikide kasvavat nõudlust operatiivabi järele, vaid 

suudab ka jätkuvalt toetada Eurojusti hallatavaid õigusalase 

koostöö võrgustikke ning muutuda tulevikunõuetele vastavaks 

asutuseks eespool nimetatud õigusalase koostöö põhjaliku 

digiteerimise ja oma ülemaailmse võrgustiku edasise 

laiendamise kaudu.“ 
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I jagu. Üldkontekst 
Poliitiline raamistik  

ELi justiits- ja siseküsimuste strateegia 

Eurojust jätkab aktiivset osalemist ELi peamistes justiits- ja siseküsimuste valdkonna strateegilistes 

algatustes (nt Euroopa julgeoleku tegevuskava, sisejulgeoleku uuendatud strateegia rakendamine, 

justiits- ja siseküsimuste valdkonna strateegilised suunised1, ELi julgeolekuliidu strateegia aastateks 

2020–20252, organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemist käsitlev ELi strateegia 3 ja muud 

konkreetsete kuritegevusvaldkondade strateegiad). Amet toetab EMPACTi, COSI ja CATSi tegevust, 

esindab kriminaalõigusalase koostöö elementi 2022.–2025. aasta ELi poliitikatsüklis ning 

suurendab sellest prokuröride teadlikkust. 

Koostöö justiits- ja siseküsimuste partnerite ning ELi asutustega 

Eurojusti määrus ning muud õigusloome arengud justiits- ja siseküsimuste valdkonnas aitavad 

tugevdada Eurojusti koostööd muude ELi asutustega. Vastavatele töökokkulepete alusel on Eurojusti 

eesmärk suurenda koostööd ja teabevahetust Euroopa Prokuratuuri, Europoli, Euroopa 

Pettustevastase Ameti ja Frontexiga, sealhulgas tehes päringutabamusel või selle puudumisel 

põhinevaid ristkontrolle. Selle eesmärgi saavutamiseks toetab Eurojust komisjoni andmevahetuse 

töörühma, ELi sisejulgeoleku innovatsioonikeskuse ning eu-LISA IKT-algatusi 

kriminaalõiguskoostöö nüüdisajastamiseks ning muid algatusi justiits- ja siseküsimuste valdkonnas 

teabe vahetamiseks turvaliselt ja nõuetele vastavalt. Lisaks täiustab amet koostööd ELi asutustega 

veelgi, kasutades läbivaadatud töökokkulepet komisjoniga ja oma alalist kontaktametnikku 

Brüsselis. 

Kriminaalõigusalase koostöö üleilmastumine 

Eurojusti määruse kohaselt on Eurojust koostanud komisjoniga konsulteerides kolmandate riikide 

ja rahvusvaheliste organisatsioonidega toimuva koostöö nelja-aastase strateegia. Sellele 

ressursimahukale strateegiale tuginedes on Eurojusti eesmärk panna alus nende asutustega 

isikuandmete struktureeritud ja turvalisele vahetamisele ning suurendada sideprokuröride arvu. 

Kolmandate riikide kodanikele kohalduv ECRIS-TCN-määrus määrab Eurojusti kontaktpunktiks 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste asutuste päringutele seoses liikmesriikide valduses oleva 

kolmandate riikide kodanike karistusregistriteabega. Eurojust jätkab ka oma kontaktpunktide 

rahvusvahelise võrgustiku laiendamist, tagades ELi prokuröridele tõhusa juurdepääsu paljudele 
jurisdiktsioonidele kogu maailmas. 

Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust 

Ühendkuningriigil on jätkuvalt oluline roll Eurojusti edendatavas õigusalases koostöös. Peale selle 

muutuvad liikmesriikide ja Ühendkuningriigi vahelised kohtuasjad tõenäoliselt keerulisemaks.  

Õigusraamistik  

Eurojusti määrusest tulenevad uued tegevusvõimalused 

Eurojusti määrus toetab ameti proaktiivset rolli ja operatiivvolitusi riikide ametiasutuste vahelise 

koordineerimise ja koostöö tugevdamisel. See võimaldab ametil täita oma ülesandeid lisaks riigi 

                                                             
1 Nõukogu 31. jaanuari 2020. aasta dokument 5636/20. 
2 COM(2020) 605 final 
3 COM(2021) 170 final 
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ametiasutuste taotlustele ka omal algatusel või Euroopa Prokuratuuri taotluse alusel ning tegutseda 

olukordades, kus kuritegevuse vastane võitlus nõuab ühistel alustel süüdistuse esitamist. 

Need uued võimalused põhinevad kvaliteetsetel andmehalduse teenustel, mis võimaldavad eri 

partneritelt ja süsteemidest pärit andmete tõhusat, liigendatud ja turvalist vahetamist, analüüsi ja 

kattuvuste väljaselgitamist (nt artikli 21 teavitused, terrorismivastase võitluse register, 

päringutabamuse või selle puudumisega seotud päringud, elektrooniliste tõendite digitaalne 

vahetussüsteem, sidusandmevahetus e-õiguskeskkonnas). Selle eesmärgi täitmiseks ja arvestades 

2024. aasta Eurojusti määruse hindamist rakendab Eurojust neid uusi operatiivtegevuse võimalusi 

strateegilise tegevuskava kaudu, mille keskmised/pikaajalised elemendid olenevad arengutest 
justiits- ja siseküsimuste digiüleminekus. 

Uued õigusalased arengud justiits- ja siseküsimuste valdkonnas 

Lisaks tehnilistele aspektidele sisaldavad komisjoni teatised õigusemõistmise digipöörde ja 

terrorismivastase võitluse teemadel4 mitut seadusandlikku ettepanekut, mis mõjutavad oluliselt 

Eurojusti ülesandeid ja töökoormust. Need on seotud piiriüleste terrorismijuhtumite 

kohtumenetluses parema teabevahetuse ja koordineerimise ning ühise uurimisrühma 

koostööplatvormi määrusega ning sisaldavad koondettepanekuid kõigi õigusalaste  
koostööinstrumentide digiüleminekuks, mis avaldab Eurojustile otsest mõju.  

ELi õigusaktid kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö jaoks 

Eurojust toetab jätkuvalt liikmesriike kättesaadavate õigusalase koostöö vahendite praktilisel 

kasutamisel ja nõustab komisjoni seoses võimalike täiustustega, koondades parimad tavad ning 

tehes kasutajasuuniste ja õigusaktide uuenduste ettepanekuid. Amet säilitab oma olulise rolli selliste 

vahendite nagu Euroopa vahistamismääruse ja Euroopa uurimismääruse kohaldamisel ja 

hindamisel, pakkudes spetsialistidele nõu ja tuge Euroopa Kohtu asjakohase kohtupraktika 

kohaldamisel. 

Lisaks pakub ta jätkuvalt abi kohtuasjades, mis hõlmavad ühiseid uurimisrühmi, õigussüsteemide 

konflikte ning menetluse või vangide üleandmist. Ta pakub aktiivselt tuge uusimates 

kriminaalõiguse alase koostöö ELi algatustes, sh seoses e-tõendite, andmete säilitamise, krüptimise, 

arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise, rahapesuvastase võitluse, ohvrite 
õiguste, keskkonnakuritegude ning laevareostusega jne. 

ELi ja Eurojusti andmekaitsenõuded 

Eurojust tagab oma tegevus- ja haldusandmete töötlemise menetluste ja vahendite jätkuva vastavuse 

kõigile kohalduvatele andmekaitsesätetele (nt Eurojusti määrusele, määrusele 2018/1725 ja 

Eurojusti andmekaitse-eeskirjadele) ning Euroopa Andmekaitseinspektori soovitustele. Amet tagab 

kõigis uutes menetlustes ja vahendites, sh seoses digiülemineku ja üleilmastumise arengutega, 
lõimitud ja vaikimisi andmekaitse. 

Tehnoloogiline raamistik  

Kriminaalõigusalase koostöö digitaliseerimine 

Kriminaalasjade tõhusa piiriülese uurimise tagamiseks on väga oluline teabe ja tõendite jagamine 

liikmesriikide vahel. Komisjoni digitaalse kriminaalõiguse uuringus analüüsiti kriminaalõiguse alase 

                                                             
4 Vastavalt COM(2020) 710 final ja COM(2020) 795 final. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en
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koostöö vajadusi ja probleeme kogu ELis ning pakuti välja lahendused kohtuspetsialistide tegevuse 

hõlbustamiseks. 

Komisjoni õigusemõistmise digipöörde teatise kohaselt peab Eurojust keskenduma oma kohtuasjade 

haldamise süsteemi ümberkavandamisele ning tagamisele, et see ühildub välissüsteemidega. Tänu 

sellele saab amet nüüdisajastada oma tegevust ja töömeetodeid ning kasutada oma uusi 
tegevusvõimalusi, suurendades seega oma tegevuse lisandväärtust ja mõju. 

Majandusraamistik  

ELi mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 

Uus ELi mitmeaastane finantsraamistik mõjutab Eurojusti suutlikkust ja paindlikkust reageerida üha 

suuremale arvule probleemidele turvalisuse ja õiguse valdkonnas ning oma võimet tulla toime 

laieneva operatiivtegevusega. Muutumatu ametikohtade loetelu on suur probleem liikmesriikidelt, 

ELi partneritelt ja institutsioonidelt saabuvate algatuste ja taotluste üha suurema arvuga 
toimetulekul. 

Eurojust loodab need puudused kõrvaldada justiits- ja siseküsimuste valdkonna õigusalaste 

arengutega seotud finantsselgitusese abil. Ilma selleta on negatiivsed prioriteedid vältimatud. 

Eurojusti hallatavad välisrahastusega projektid 

Eurojusti määruse ja Eurojusti finantseeskirjade võimalusi kasutades haldab Eurojust 

toetuslepingute või teenustaseme kokkulepete alusel mitut välisrahastusega tegevusprojekte. Need 

toetavad kohtueksperditeadmisi ja võrgustike moodustamist, aidates seega veelgi kaasa kohtuasjade 
uurimise kasvule. 

Võrgustike toetamine 

Eurojust arendab ka edaspidi sünergiat mitmesuguste ja üha suureneva kogumi kohtuspetsialistide 

võrgustikega, nt Euroopa õigusalase koostöö võrgustikuga, ühise uurimisrühma võrgustikuga, 

genotsiidivõrgustikuga, Euroopa küberkuritegevuse vastase õigusalase koostöö võrgustikuga, 

riiklike kontaktisikutega terrorismiküsimustes, prokuröride teemarühmadega immigrantide 

ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse teemadel, Euroopa prokuröride 

võrgustikuga keskkonnaküsimustes, intellektuaalomandi valdkonna prokuröride Euroopa 

võrgustikuga ja prokuratuurijuhtide konsultatiivfoorumiga. 

Keskkonnataust 

ELi roheline kokkulepe 

Eurojust toetab oma keskkonnajuhtimise strateegia ja tegevuste kaudu ELi rohelist kokkulepet. 

Lisaks jälgib ja panustab Eurojust direktiivi 2008/99/EÜ hinnangule ja kohtuasjade uurimise 
kogemusele toetudes võimalikesse ELi arengutesse keskkonnakuritegude valdkonnas.  

 

https://ec.europa.eu/info/publications/digitalisation-justice_en
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II jagu. Mitmeaastane tööprogramm 2022–2024 

1. Mitmeaastane tööprogramm 

2021. aastal võttis Eurojust sidusrühmadega konsulteerides vastu aastate 2022–2024 mitmeaastase 

strateegia. Aastate 2022–2024 mitmeaastases strateegias on kehtestatud viis mitmeaastast 
strateegilist eesmärki (MASO), millest igaüks hõlmab mitut strateegilist tegevusvaldkonda.  

4-Strateegiline 
tegevus

3-Digiüleminek2-Koostöö

1-Tegevus 
kriminaalasjades

5-Organisatsiooni 
suutlikkus ja 

tõhusus
 

Eurojust hindab iga mitmeaastase strateegilise eesmärgi saavutamist vastava strateegilise 
tegevusvaldkonna peamiste tulemusnäitajate iga-aastase jälgimise ja aruandluse põhjal. 

Tabel 1. Eurojusti strateegilised tegevusvaldkonnad ja peamised tulemusnäitajad aastateks 2022–2024 5 

Strateegiline tegevusvaldkond Näitaja Lähtetase Sihttase 

1(a) – Kiire ja kvalitatiivne 

reageerimine liikmesriikide 
taotlustele 

Eurojusti 

koordineerimisnõupidamistele 
avaldatava toetusega rahulolu tase 

3,6 3,65 

Toetatud uute ühiste 

uurimisrühmade arv 

89 95 

1(b) – Seoste ning uurimise või 

süüdistuse esitamise lünkade 

proaktiivne tuvastamine 

Eurojusti omal algatusel 

tegutsemise võimalusi toetavate 

kavandatud tegevuste rakendamise 
protsent 

– 80 

                                                             
5 Lähte- ja sihttase viitavad aasta keskmisele vastavalt aastatel 2019–2020 ja 2022–2024. Ühel juhul, kus 2019. aasta 
tulemus ei olnud kättesaadav (kaldkirjas), kasutati lähtetasemena 2020. aasta tulemust. 
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1(c) – Operatiivkoostöö Eurojusti 

hallatavate ja toetatavate 
võrgustikega 

Eurojusti ja võrgustike ühistoodete 

arv 

10 11 

2(a) – Koostöö justiits- ja 

siseküsimuste partneritega 

Euroopa Prokuratuuri, Europoli, 

Frontexi ja OLAFit kaasanud 

kohtuasjade arv 

62 75 

2(b) – Koostöö kolmandate riikide ja 

rahvusvaheliste organisatsioonidega 

Kolmandaid riike ja rahvusvahelisi 

organisatsioone kaasanud 

kohtuasjade arv 

835 900 

2(c) – Operatiivkoostöö 

välisrahastusega projektid 

Vt vastavate välisprojektide rahastuse ja rakendamise 

lepingud 

3(a) – IKT-tegevussuutlikkus Ajakohaselt võetud meetmete 

protsent uue Eurojusti kohtuasjade 

haldamise süsteemi arengukava 

kohaselt 

– 80 

4(a) – Eksperditeadmiste jagamine 

ELi asutuste ja kohtuspetsialistidega 

Kuritegevusvastase võitluse 

prioriteetsete valdkondade 

prioriseeritud toodete protsent ja 

õigusalase koostöö üle antud 
instrumendid 

71 80 

Strateegilise panuse osas 

sidusrühma taotlustele antud 
vastuste arv 

101 120 

4(b) – Ametisisene ja -väline 

teabevahetus 

Meediaväljaannetes Eurojusti 

mainimiste arv 

36 115 37 500 

5(a) – Organisatsiooni tõhusus Uute ja olemasolevate kohtuasjade 

arv töötajate ja riiklike ekspertide 

arvu kohta 

35 40 

5(b) – Organisatsiooni juhtimine ja 

sisekontroll 

Olemasolevate ja toimivate 

sisekontrolliraamistiku põhimõtete 

protsent 

100 100 

5(c) – Keskkonnajuhtimine Saadud ja säilitatavate 

keskkonnasertifikaatide arv 

0 1 

5(d) – Eurojusti määruse 

läbivaatamine 

Õigeaegselt võetud meetmete 

protsent läbivaadatud Eurojusti 
määruse tegevuskava kohaselt  

– 80 
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2. Inim- ja finantsressursside väljavaade 

2.1. Varasema ja hetkeolukorra ülevaade 

Mitmeaastase finantsraamistiku perioodi 2014–2020 vältel tunnustasid komisjon ja eelarvepädev 

institutsioon Eurojusti operatiivtegevuse enneolematut kasvu ja lisandväärtust, kuid ka 

struktuurseid puudusi ameti eelarves. Nad toetasid osaliselt ameti taotlusi suurendada eelarvet ja 

ametikohtade arvu lisaks mitmeaastase finantsraamistiku programmile, andes loa kokku 
31 500 000 euro suuruseks kõrvalekaldeks. 

Sellel mitmeaastase finantsraamistiku perioodil oli kõrvalekalle siiski 16 000 000 eurot väiksem 

Eurojusti prognoositud vajadustest. Lisaks vähendas Eurojust oma ametikohtade loetelu kooskõlas 

komisjoni eesmärkide ja Euroopa Prokuratuuri panusega, mille tulemusel kaotati 6  ametikohta ja 

lepinguliste töötajate arvu vähendati 40% võrra. Igal aastal piiravad need vähendamised ning neist 

tulenev taotletud ja heakskiidetud vahendite erinevus oluliselt Eurojusti ülesannete täitmist. 

Piiratud vahendite tingimustes oli Eurojustil võimalus tegevust jätkata üksnes tänu tõhususe 
suurendamise võimaluste ja negatiivsete prioriteetide tuvastamisele. 

Amet on oma mitmeaastase tõhususe suurendamise strateegia taustal (vt  punkt 2.4) loonud mitu 

algatust oma rahaliste ja inimressursside tõhusamaks kasutamiseks, et toetada operatiivtegevuse 
kasvu. Neist kõige silmapaistvamad olid järgmised. 

 Laialdane kaheetapiline ümberkorraldamine, mis keskendus kõigepealt otsestele (2017) ja 

seejärel kaudsetele (2019) operatiivabi valdkondadele. 

 Ameti tegevuste, vahendite ja protsesside põhjalik läbivaatus, mis hõlmas nullpõhise eelarve 

läbivaatust (igal aastal alates 2018. aastast), kõigi tegevuste ja täistööajale taandatud 

töötajate auditit (igal aastal alates 2019. aastast) ja praeguste protsesside süstemaatilist 

tõhususe läbivaatust (alates 2021. aastast), millega kehtestati järgmine: 

o Eurojusti volituste ja juriidiliste kohustuste täitmiseks vajalikud minimaalsed 

vahendid ning 

o optimaalsed vahendid suureneva töökoormuse ja strateegiliste ambitsioonidega 

toimetulekuks. 

Üldine tõhususstrateegia ja erialgatused võimaldasid Eurojustil suurendada oma kriminaalasjade 

töökoormuse ning töötajate suhet6 2014. aasta tasemelt 7,7 2020. aastal tasemele 18,87. Samas ei 

piisanud neist üha suurenevate tegevus- ja ressursiprobleemide lahendamiseks. Seega pidi amet 
siiski igal aastal seadma negatiivseid prioriteete, et püsida eraldatud vahendite piires.  

2020. aasta eelarve järgimiseks eemaldas Eurojust tegevustelt prioriteete kogusummas 

3 300 000 eurot eelkõige seoses uute Eurojusti määruse kohustustega ning operatiivtegevuse 

kasvust tulenevate täiendavate ametikohtade taotlustega. 

COVID-19 kriis mõjutas ameti tegevusi läbivalt, avaldades ameti ressursside piiratusele kahetist 

mõju. Ühelt poolt kohandati selle tulemusel teenuseid, mis pakkus tõhustamise lisavõimalusi. Teisalt 

oli sellel negatiivne mõju teatud olulistele töökoormuse põhjustele, leevendades seega ajutiselt 

                                                             
6 Eurojustile üleantud uute kohtuasjade koguarv jagatakse aasta lõikes kõigi ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate 
arvuga, mille on eelarvepädev institutsioon heaks kiitnud. 
7 See suhtarv langes 2019. aastal ajutiselt tasemeni 17,4 COVID-19 kriisi mõju tõttu ameti operatiivtegevusele. 
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algseid vahendite piirangute tagajärgi ning võimaldades Eurojustil investeerida IKT-taristusse, IKT-

turbesse ja videokonverentsisüsteemidesse8. 

Amet reageeris sellele muutuvale ja keerukale olukorrale kiirelt ja tõhusalt järgmisega. 

 Kohandades peamisi tööprotsesse, et tagada füüsilistele piirangutele vaatamata tegevuse 

jätkumine. 

 Pakkudes erialast operatiivabi konkreetsetes COVID-19 kriisiga seotud rikkumistes. 

 Toetas õigusalaste koostöövahendite, näiteks Euroopa vahistamismääruse ja Euroopa 

uurimismääruse rakendamist, mida mõjutasid COVID-19 pandeemiaga seoses võetud 

meetmed. 

 Nõustades spetsialiste peamistes COVID-19 kriisiga seotud kohtu- ja õigusküsimustes, 

vaadates läbi seotud kohtuasju ja/või COVID-19 meetmete mõju liikmesriikides. 

Uue, aastate 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku alusel sõlmitud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu kokkulepe Eurojusti vahendite kohta tunnustab ameti 

lisandväärtust ja üha suurenevaid vajadusi vahendite järele. Uus mitmeaastase 

finantsraamistiku programm toetab aastaeelarvete suurendamist oluliselt rohkem 

kui algselt kavandatud 2% deflaator. Samas ei ole selles ette nähtud ametikohtade 

loetelu täiendusi, mis säilitab praegused personalipiirangud.  
 

Terviklikule tõhususstrateegiale vaatamata on Eurojust saavutanud tõhususe suurendamise piiri. 

Eurojust soovib endiselt tõhustada kogu organisatsiooni, kuid see kompenseerib üksnes 

töökoormuse väikese suurenemise ja töötajate ajutise töölt puudumise. Amet suudab tulla toime jaos 

II-2.2 kirjeldatud ülesannete suureneva mahu ja keerukusega üksnes siis, kui ta saab suurendada 
töötajaskonda. 

Seega pidi amet 2021. aasta mitmeaastase finantsraamistiku programmi järgmiseks seadma 

täiendavaid negatiivseid prioriteete summas 1 400 000 eurot. Need on peamiselt seotud mitme 

ametikoha taotlusega põhitegevuse jaoks, mida eelarvepädev institutsioon heaks ei kiitnud ning 
mille mõju jätkub 2022. aastal. 

2.2. Töökoormuse väljavaade 

2.2.1. Uued ülesanded 

Eurojust hindab praegu komisjoniga konsulteerides teatud suurte justiits- ja siseküsimuste 

valdkonna arengute mõju oma peamistele tegevusülesannetele. Need võivad avaldada Eurojusti  

olemasolevate ülesannete keerukusele ja mahule nii suurt mõju, et ülesannete määratlust ja/või 
ulatust tuleb muuta, nagu ilmneb järgmisest alajaost. 

Selles kontekstis on oluline Eurojusti võtmerolli, panust ja lisandväärtust neis arengutes toetada ja 

kaitsta, eraldades sellele piisavad rahalisi vahendeid ja töötajaid muudetud asutamismääruse ja 

seonduva finantsselgituse raames. 

2.2.2. Seniste ülesannete suurenemine 

Eurojusti määruse jõustumine 2019. aasta detsembris tugevdas ja laiendas Eurojusti operatiivset 

pädevust. Selle tulemusel töötab Eurojust välja ja rakendab strateegia, mis võimaldab ametil eelkõige 
andmeanalüüsile toetudes pakkuda abi omal algatusel või Euroopa Prokuratuuri taotlusel.  

                                                             
8 III ja IV lisas on lisateave ressursside olukorra kohta 2020. aasta lõpus. 
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Sellest olenemata on Eurojust ajalooliselt olnud nõudlusel põhinev amet, mis tegutseb liikmesriikide 

pädevate asutuste taotluste alusel. Peamiste operatiivse töökoormuse põhjuste kasv on alati 
ületanud kõiki prognoose, lähenedes juba 2019. aastal algselt 2021. aastaks prognoositule. 

2020. aastal tekitas COVID-19 kriis üle kogu ELi kohtuasutustele uusi probleeme. Sellest olenemata 

jäi Eurojust täielikult toimima ning toetas riikide ametiasutusi, et tagada, et võitlus piiriülese 

kuritegevusega jätkub ning olukorda ära kasutavate kurjategijate vastu võetakse otsustavaid 

meetmeid. See olukord on rõhutanud turvaliste elektrooniliste platvormide ja sidevahendite kui 
kriminaalasjade menetlemise ühe aluse tähtsust kogu ELis. 

Vaatamata COVID-19 põhjustatud ajutisele mõjule teatud töökoormuse 

põhjustele9 prognoosib amet 2022. aastaks operatiivtegevuse täielikku 

taastumist ja aastakasvu jätkumist pandeemia-eelsel tasemel. Arvestades 

kogukasvu 159% ja aastate 2014–2020 kasvu keskmiselt 17% aastas, koostab 

amet tagasihoidlikud vahendite prognoosid, eeldades konservatiivselt, et 

registreeritud kohtuasjade arv kasvab 9% aastas.  

 

Joonis 1. Olemasolevate  ja uute  registreeritud kohtuasjade kasv ja prognoosid 10 

Enneolematu kohtuasjade arvu kasv tulenes liikmesriikide suurenenud nõudlusest Eurojusti  

õigusalase koostöö vahendite, eelkõige koordineerimisnõupidamiste, koordineerimiskeskuste ja 

ühiste uurimisrühmade järele. Ajalooliste suundumuste jätkumist tõendab ka väga palju kohtuasju, 

mida COVID-19 piirangute tõttu ei menetletud, ning uued kuriteoliigid ja -meetodid, mis kujunesid 

välja kriisi ajal. 

                                                             
9 Nagu selgitatakse täiendavalt III jaos, esindavad nende töökoormuse põhjuste, mida COVID-19 kriis 2020. aastal ajutiselt  
mõjutas, 2019. aasta tulemused lähteväärtust paremini kui 2020. aasta tulemused. 
10 Ei arvestata Eurojusti omal algatusel avatud kriminaalasju, mis on veel üks ameti kriminaalasjades tegevus e 
töökoormuse põhjus 
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Tabel 2. Nõudlus Eurojusti õigusalase koostöö vahendite järele 

Eurojusti vahendite nõudluse 
kasv 

Kokku 
2014–2020 

Aastate 
kaupa 

2014–2020 

Aastate 
kaupa 

2014–2019 

Aastate 
kaupa 

2021–2024 

Koordineerimisnõupidamiste arv 88% 11% 17% 8% 

Koordineerimiskeskuste arv 90% 11% 22% 1% 

Taotletud ühiste uurimisrühmade 
toetuste summa 

66% 9% 19% 10% 

Ühiste uurimisrühmade taotluste 
arv 

31% 5% 16% 10% 

Lisaks praegu pakutavate teenuste ja vahendite kvantitatiivsetele aspektidele, mida selgitati I  jaos, 

kasvavad eeldatavasti ka ameti ülesannete maht ja keerukus mitme omavahel seotud teguri tõttu, 
mille mõju ei ole selles etapis täielikult määratletud, näiteks järgmiste tõttu: 

 mitmesugused justiits- ja siseküsimuste valdkonna arengud, mis on suuresti seotud 

komisjoni ettepanekutega suurendada kriminaalasjades õigusalase koostöö digiüleminekut; 

 liikmesriikidelt Eurojustile esitatavate operatiiv- ja rahalise abi taotluste laadi muutumine, 

millega suureneb üleantud kohtuasjade keerukus11 ning nõuab seega suuremat analüütilist 

ja õigusalast abi pikema uurimis- ja süüdistuse esitamise perioodi vältel; 

 uute tegevuspädevuse valdkondade laienemine Eurojusti määruse artikli  2 kohaselt, 

eelkõige seoses ameti enda algatatud või Euroopa Prokuratuuri kohtuasjadega pärast 

üleminekuperioodi aastatel 2020–2021 ning 

 Eurojusti strateegia koostööks kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, 

mis võimaldab nende üksustega struktuurset isikuandmete vahetamist ja sideprokuröride 

arvu suurendamist. 

Eelkõige mõjutavad Eurojusti olemasolevaid ülesandeid ja vajatavaid vahendeid aastatel 2022 –2024 

peamiselt järgmised õigusloome ja tehnilised arengud: 

 Eurojusti kohtuasjade haldamise süsteemi kavandatud nüüdisajastamine; 

 paremad andmevahetuse ning päringutabamuse või selle puudumisega seotud päringute 

võimalused Eurojusti ja selle partnerite vahel Eurojusti määruse ja koostalitlusvõime 

algatuste taustal; 

 uus seadusandlik ettepanek piiriüleste terrorismijuhtumite digitaalseks vahetamiseks ning 

muud Eurojusti terrorismivastase võitluse registri ja sellega seotud andmete võimalikud 

täiustused; 

 uus seadusandlik ettepanek kehtestada ühise uurimisrühma platvormi eeskirjad ning selle 

tehniline rakendamine; 

 Euroopa karistusregistrite infosüsteemi kasutamine alates 2023.  aastast, mis paneb 

Eurojustile õigusliku kohustuse tegutseda kontaktpunktina kolmandate riikide ja 

rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks, kes soovivad teada, mis liikmesriigis võidi 

kolmanda riigi kodanik süüdi mõista; 

                                                             
11 Üks keerukusteguri suurepärane näide on Euroopa Kohtu üha suurem arv olulisi otsuseid kriminaalõiguse alase koostöö 
teemadel, mis tõstatab keerukamaid õigusküsimusi õigusalase koostöö vahendite tõlgendamise ja rakendamise kohta. 
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 uue elektrooniliste tõendite digitaalse vahetussüsteemi käivitamine, mis lihtsustab 

liikmesriikidele Eurojusti kaasamist Euroopa uurimismääruse / vastastikuse õigusabi 

menetlustesse, ning 

 muud uued õigusalase koostöö instrumendid, näiteks e-tõendite õigusaktid, mis loovad 

kohtuspetsialistidele uusi koostöövõimalusi ja õigusprobleeme. 

Koos Eurojusti määruse ja Eurojusti finantseeskirjade uute operatiivsete ja väliste 

rahastusvõimalustega suurendavad eelmainitud arengud Eurojusti talletatavate, töödeldavate ja 

vahetatavate andmete kvaliteeti ja kvantiteeti, suurendades seega tegevuseeliseid ja sünergiat. 

Võimalused tuvastada toimuvate uurimiste ja õigusemõistmise seoseid suurenevad oluliselt, 

avaldades olulist, kuigi mitte veel täielikult määratletud mõju Eurojusti kohtuasjade arvu kasvule, 
töömeetoditele, teenustele, protsessidele ja vahenditele. 

Nende trendide ja uue 2022.–2025. aasta ELi poliitikatsükli kontekstis peab Eurojust suutma toime 

tulla keerukate kohtuasjade üha suureneva arvuga, pakkuma spetsialiseeritumat ja väärtuslikumat 

abi, eelkõige seoses prioriteetsete kuriteoliikidega, ja kasutama kriminaalõigusalases koostöös 

digiülemineku eeliseid kogu ELis. Eurojusti võimekus teadmisi ja andmeid säilitada, töödelda ja 

hallata on ka edaspidi kohtuspetsialistidele lisandväärtuse pakkumisel kesksel kohal.  

2.3. Vahendikava 

Et tulla toime prognoositud töökoormuse kasvuga, soovib Eurojust tugevdada 2022. –2024. aastal 

oma eelarvet, järgides oma aastate 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku rahastamispaketi ja 

ametikohtade loetelu piire12 vastavalt komisjoni hinnangule ja seonduvale finantsselgitusele. 

Tabel 3. Eurojusti prognoositavad ressursid aastatel 2022–202413 

Vahendid 2022 2023 2024 

Eelarve 46,0 miljonit eurot 48,3 miljonit eurot 50,5 miljonit eurot 

Ametikohad ametikohtade 
loetelus 

210 210 210 

Need hinnangulised arvud kajastavad Eurojusti mitmeaastase töökoormuse prognoose ja ameti 

aastate 2022–2024 mitmeaastase tööprogrammi prioriteete, ühtlasi arvestades aastate 2021–2027 
mitmeaastase finantsraamistiku rahastamispaketti. 

Eelkõige kajastavad 2022. aasta vahendid 2022. aasta eelarvemenetluse tulemust, millega antakse 

Eurojustile 5 täiendavat ajutise teenistuja ametikohta, millele vastavalt suurendatakse ka eelarvet 

380 000 euro võrra võrreldes komisjoni eelarveprojekti ettepanekuga. Need täiendused 

võimaldavad Eurojustil oma nelja-aastase koostööstrateegia raames tõhusamalt toetada arutelusid 

uute või läbivaadatud töökokkulepete teemal ameti justiits- ja siseküsimuste partneritega ning 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. 

Sellele vaatamata puudub 15 täistööajale taandatud töötajat, kui võrrelda Eurojustile 2022. aastaks 

eraldatud vahendeid nendega, mida vajab ameti oma 2022. aasta tööprogrammi täitmiseks. Seega 

kaasneb nende vahendipuudustega vältimatuid piiranguid ja negatiivseid prioriteete, nagu on 

kirjeldatud jaos II-2.5. 

                                                             
12 Nagu on kohandatud ELi 2021.–2022. aasta eelarvemenetlustes 
13 Eurojusti hinnangul on hangeteks eraldatud osa eelarvest 30–35% aastas. Sellest hangitakse kaupu ja teenuseid eri 

kanalitest, nagu asjakohane, enamasti raamlepingutega. 
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Ameti tegevuspõhise eelarvestamise metoodika kohaselt panustatakse 2022. aasta eelarvega aastate 

2022–2024 mitmeaastase tööprogrammi, eraldades enam kui kaks kolmandikku Eurojusti inim- ja 

rahalistest vahenditest peamistele ülesannetele ja prioriteetidele,  mis on mitmeaastased eesmärgid 

1-Tegevus kriminaalasjades (45,5%), 2-Koostöö (10,5%) ja 3-Digiüleminek (12,3%), ning 78% 

töötajatest tegevustele, mida on vaja ameti volituste ning õiguslike ja põhikirjajärgsete nõuete 

täitmiseks. 

II, III ja IV lisas on lisateave Eurojusti vajalike ressursside kohta aastatel 2022–2024. 

2.4. Tõhususe suurendamise strateegia 

Eurojust on ka edaspidi pühendunud oma tegevuse ja halduse tõhustamisele. Ameti eesmärk on teha 
asju õigesti ning enne täiendavate vahendite kaasamist kasutada ära kõik tõhustamisvõimalused.  

Ameti tõhustamisstrateegia tugineb olemasolevate tegevus- ja haldusprotsesside analüüsimisele ja 

täiendamisele, et kasutada maksimaalselt mõju ja lisandväärtust, mida amet pakub ELi riikide 

ametiasutustele ja kodanikele. Eurojust kasutab alusandmetena praeguse olukorra ja 

tulevikueesmärkide teavet, et optimeerida vahendite kasutamist ning sellest tulenevalt muuta ameti 
personali ja rahaliste vahendite haldusteenuseid. 

COVID-19 pandeemiaga kaasnes palju tõhustamisvõimalusi ja see hoogustas 

olemasolevaid (nt rohkem videokonverentse 

koordineerimisnõupidamistel/koordineerimiskeskustes, virtuaalsed 

töövestlused, veebikoolitused jt). Neile kogemustele tuginedes vaatab amet 

ka edaspidi läbi, hindab ja optimeerib oma struktuuri, teenuseid, protsesse, 

tegevusi ja vahendite jaotamist, et määratleda „uut normaalsust“, säilitades 

suuremat tõhusust nii palju kui võimalik ka aastatel 2022–2024 ja edaspidi. 
 

Tõhustamine on aastate 2022–2024 mitmeaastases tööprogrammis kesksel kohal ning see on läbiv 

element kõigis aasta- ja mitmeaastastes eesmärkides. 2022. aasta tööprogrammis on konkreetsed 

meetmed, mille eesmärk on suurendada veelgi Eurojusti tegevuse tõhusust ja paindlikkust 

tegevusvajaduste täitmiseks. Muu hulgas on ameti eesmärk regulaarsete videokonverentside kaudu 

vähendada veelgi operatiiv- ja strateegiliste kohtumiste, sh ELi poliitikatsükli 
koordineerimisnõupidamiste ja erakorraliste koosolekute keskmisi kulusid.  

Ameti tõhustamisstrateegia tugineb järgmistele omavahel seotud meetoditele.  
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Joonis 2. Tõhustusstrateegia alused 

Tegevuste ja ressursside kategoriseerimine ja prioriseerimine 

Eurojust säilitab strateegilise prioriteedina põhilised operatiivteenused, mis panustavad 

mitmeaastasesse eesmärki 1-Tegevus kriminaalasjades. Selle eesmärk on nii palju kui võimalik 

piirata kohtuasjadega mitteseotud tegevusi, ohustamata talitluspidevust ning põhikirjajärgsete ja 

lepingukohustuste järgimist. Selle tulemusena jätkab Eurojust planeerimistsüklis oma tegevuste ja 
nendega seotud vahendite põhjalikku läbivaatust, millel on järgmised eesmärgid:  

 kategoriseerida need tegevuse aluseks oleva ärivajaduse põhjal (nt  otsene seos ameti 

volitusega, õiguslik nõue ja seesmise või välise sidusrühma taotlus), ning 

 prioriseerida need ameti eesmärkide saavutamise mõju põhjal. 

See on hädavajalik tõhususe kasvu saavutamiseks. See võimaldab Eurojustil tuvastada tegevused ja 

teenused, mida saab vähendada või vajaduse korral katkestada ning (taas)eraldada vahendeid 

tegevusprioriteetide alusel. Ühtlasi toetab see negatiivsete prioriteetide teadlikku määramist, kui 

eelarvemenetluse tulemusel ei eraldata kõiki aasta tööprogrammiks vajalikke vahendeid.  

Tegevuspõhine eelarvestamine, kuluarvestus ja juhtimine 

Eurojust püüab kehtestatud tegevuspõhise eelarvestamise protsessile tuginedes suurendada 

tegevuspõhist kuluarvestust ja juhtimist ning töötada välja tulemusjuhtimise terviklikuma 

lähenemisviisi, mis põhineks tulemustel. 

Põhietapid on järgmised: 

 ühtse tegevuste registreerimise meetodi juurutamine ametis, mis aitaks personalil paremini 

vahendeid planeerida ja muudaks tegevuste kuluarvestuse täpsemaks; 

 uue tegevuspõhise kuluarvestuslahenduse juurutamine personaliga mitteseotud kulutuste 

jaoks üleminekul uuele komisjoni eelarvehalduse ja raamatupidamisarvestuse IKT-

platvormile (SUMMA) ning 

Tegevuste ja 
ressursside 

kategoriseerimi
ne ja 

prioriseerimine

Tegevuspõhine 
eelarvestamine, 
kuluarvestus ja 

juhtimine

Nullpõhine 
eelarvestamine

Strateegiline 
tööjõuplaneeri

mine

Organisatsioon
istruktuuri 

läbivaatamine 
ja muutmine

Tegevusprotse
sside 

läbivaatamine 
ja teenuse 

optimeerimine

Ühisteenuste 
kasutamine



  Ühtne programmidokument 2022–2024 

Viimane ajakohastus: Detsember 2021 Lk 18/83 

 planeerimise, seire ja tulemusjuhtimise vahendite ning peamiste tulemusnäitajate 

raamistiku pidev täiustamine. 

Nullpõhine eelarvestamine 

Eurojust kontrollib ka edaspidi aasta kava koostamisel oma personaliga mitteseotud kulusid ja 

liigitab need järgmiselt: 

 kas esineb õiguslik maksekohustus (st kas nõutakse miinimumsummat) ja 

 kas neid saab vähendada teenuse taset ja/või tingimusi kohandades (st  kas need on 

fikseeritud või varieeruvad). 

Selle jaoks koostab amet kõigi konkreetsete kuluelementide üksikasjaliku ja mitmeaastase ülevaate, 
kasutades lähtetasemena 2020. aasta nullpõhise eelarve läbivaatust. 

Strateegiline tööjõuplaneerimine 

Eurojust on 2019. aastast alates võtnud meetmeid, et minna tavapäraselt töötajate arvu põhiselt 

metoodikalt üle strateegilisele tööjõuplaneerimisele. See võimaldab personalilünkade 

prognoosimisel ja käsitlemisel rakendada tulevikku vaatavat, proaktiivset, paindlikku ja terviklikku 

lähenemisviisi. Amet võtab selle taustal vastu uue personalistrateegia, mis on kooskõlas 

organisatsiooni prioriteetidega. Strateegia keskmes on tõhusus ning see on alus strateegilistele 

sekkumistele, et käsitleda personalilünki eelarve eri kasvustsenaariumide kohaselt.  

Selle strateegia raames võtab Eurojust konkreetseid meetmeid, näiteks järgmisi: 

 tõhustamismeede, millega kaardistatakse kõik peamised protsessid ning tehakse vajaduse 

korral ettepanekud nende ümber kujundamiseks ja/või täiendavaks analüüsimiseks 

organisatsiooni tasandil ning määratletakse tulevased tööjõuvajadused, tuginedes 

töökoormuse näitajatele ja tööjõu kavadele, et käsitleda lünki; 

 riiklike büroode abimudeli analüüsimine, et hinnata selle kestlikkust, tutvuda alternatiivsete 

otseste abiteenuste mudelitega ja pakkuda välja meetmeid, millega tagada mudeli kestlikkus 

ja tõhusus, ohustamata büroode operatiivtegevust; 

 oskuste kaardistamine, et tuvastada kohapealsed kogemused, teadmised ja oskused ning 

kõrvaldada võimalikud oskuste lüngad; 

 töö hindamine, et ühtlustada ametikohtade loetelu kasutamine ja tagada õiged palgaastmed; 

 kriitilise tähtsusega ja juhtivate ametikohtade ametijärgluse kavandamine, et tagada 

talitluspidevus ainulaadsete oskuste ja tegevustulemusi suuresti mõjutavatel ametikohtadel, 

ning 

 kvartali strateegiline personaliaruanne teadlike otsuste tagamiseks.  

Organisatsioonistruktuuri läbivaatamine ja muutmine 

Kahe 2017. ja 2019. aastal toimunud laialdase ümberkorraldamise järelmeetmena jätkab Eurojust 

oma organisatsioonistruktuuri tõhususe läbivaatust ja vajaduse korral täiustamist. Nimelt võtab 

amet kohustuse hinnata oma praegust struktuuri kohe, kui tingimused seda pärast COVID-19 kriisi 
võimaldavad, ja teha mis tahes vajalikud muudatused. 

Tegevusprotsesside läbivaatamine ja teenuse optimeerimine 

Eurojust uurib jätkuvalt võimalusi oma protsesside ümberkujundamiseks, pidades silmas teenuse 

kvaliteedi optimeerimist ja kulutõhusust, tehes näiteks järgmist: 
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 teenuse tasemete ja tingimuste muudatuste katsetamine, et suurendada lisandväärtust ja 

kulutõhusust, 

 haldustöövoogude pidev ühtlustamine ja automatiseerimine personali tulemuslikkuse 

suurendamiseks, eemaldades liigsed etapid ja kasutades uusi tehnoloogiaid, nt digiallkirju, 

veebipõhiseid koolitusplatvorme ja elektroonilisi personalitoimikuid;  

 kontseptsiooni tõestamise kaudu uute metoodikate ja lahenduste rakendamine, et 

ühtlustada kohandatud tarkvararakenduste või uute tööjaamade kasutuselevõttu, ning 

 IKT-taristu ja seotud tehnoloogiate läbivaatamine, et vähendada komponentide dubleerimist 

ning optimeerida hooldust ja kapitaliasendust, nt hoiustamisel. 

Ühisteenuste kasutamine 

Kooskõlas üleskutsega asutustele edendada ühisteenuste kasutamist püüab Eurojust suurendada 

tõhusust näiteks järgmiste algatustega: 

 ühisteenused muude asutuste ja/või komisjoniga, sh asutuste- ja institutsioonidevahelised 

hanked, ühisteenused Europoli ja Euroopa Prokuratuuriga ning komisjoni IKT-lahenduste, 

nt personali- ja finantsressursside halduse lahenduste kasutamine, ning 

 asutustevahelise ühisteenuste edendamine mitmesuguste võrgustike kaudu, eriti hangete, 

IKT ja tulemuslikkuse haldamise valdkonnas. 

2.5. Negatiivsed prioriteedid 

Eurojusti töökoormus suureneb pidevalt ning amet on sisuliselt saavutanud tõhususe kasvu piiri. 

2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus ei nähta ette ametikohtade loetelu 

suurendamist, mis seab edasisi piiranguid inimressurssidele. 

Amet ei suuda seetõttu laiendada teatud operatiivtegevuse valdkondi, nagu algselt kavandati. Nende 
valdkondade negatiivsed prioriteedid piiravad ameti suutlikkust 

 vastata ühiste uurimisrühmade suurenevatele finantsabi vajadustele, hoides seda 

2020. aasta tasemel; 

 pakkuda õigus- ja analüüsituge kõigile Eurojustile üleantud keerulistes kohtuasjades;  

 tõhustada institutsiooniliste teadmiste säilitamist ja seega ELi sidusrühmadele antavat 

teavet õigusalase koostöö instrumentide rakendamise kohta; 

 valmistuda oma rolliks karistusregistrite infosüsteemi kontaktpunktina alates 2023. aastast 

ning 

 suurendada Eurojusti määrusest ja koostalitlusvõime määrusest tulenevatele 

terrorismivastase võitluse registri, päringutabamuse või selle puudumisega seotud süsteemi 

ja koostalitlusvõime algatustele pakutavat tuge. 

Eurojust loodab nende valdkondade tugevdamisel komisjoni ja eelarvepädeva 

institutsiooni toele. Selle taustal kiidab amet heaks komisjoni soovituse hinnata 

ameti vajatavaid vahendeid seoses konkreetsete justiits- ja siseküsimuste 

õigusaktide ja tehniliste arengutega ning toetada vahendite suurendamist 

finantsselgituse kaudu, nagu on selgitatud punktis II-2.2.1. 
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III jagu. 2022. aasta tööprogramm 

1. Kommenteeritud kokkuvõte 

Eurojust keskendub oma 2022. aasta tööprogrammis peamistele ELi prioriteetidele, suurendades 

ELi kogukondadele ja kodanikele pakutavat lisandväärtust ning panustades turvalisemasse, 
digitaalsesse ja rohelisse ELi. 

See aasta tööprogramm on esimene samm Eurojusti aastate 2022–2024 mitmeaastase 

tööprogrammi täitmisel. See tugineb eelmiste aastate saavutustele 14, sätestades konkreetsed 
meetmed, millega tugevdada ameti järgmisi tegevusvaldkondi: 

 tegevus kriminaalasjades, pakkudes dünaamilist ja kvalitatiivset abi üha enamates üleantud 

keerulistes piiriülestes kohtuasjades, kasutades Eurojusti uut tegevussuutlikkust tegutseda 

omal algatusel ning olukordades, kus kuritegevuse vastane võitlus nõuab ühistel alustel 

süüdistuse esitamist, operatiivtegevust ning vastastikust täiendavust kohtuspetsialistide 

võrgustikega, 

 koostöö partneritega, eelkõige ELi asutuste, justiits- ja siseküsimuste asutuste ja organitega, 

teiste ELi partneritega kolmandates riikides ja rahvusvahelistes organisatsioonides ning 

teiste partneritega välisrahastuse lepingute alusel, 

 digiüleminek, panustades aktiivselt komisjoni õigusemõistmise digipöörde visiooni, et 

täiustada teabevahetust ja koostalitlusvõimet ning pakkuda suuremat abi kohtuasjade 

uurimisel ja kohtuspetsialistidele olemasolevate IKT-süsteemide ning operatiivteabe 

edastamise lahenduste kaudu, 

 strateegiline tegevus, tõhustades institutsioonilisi teadmisi ja eksperditeadmisi, et toetada 

kohtuspetsialiste ja ELi strateegilisi algatusi justiits- ja siseküsimuste valdkonnas ning 

tõhustades teabevahetust, et toetada tegevuse ja strateegilisi eesmärke, ning 

 organisatsiooni suutlikkus ja tõhusus, toetades Eurojusti määruse läbivaatamise menetlust, 

suurendades organisatsiooni tõhusust ja paindlikkust tegevusvajaduste täitmisel ning 

tugevdades organisatsiooni juhtimist ja sisekontrolli, et kolleegium saaks keskenduda oma 

tegevusülesannetele ja vähendada ameti keskkonnamõju. 

                                                             
14 Eelmiste aastate tulemused on 2022. aasta peamiste tulemusnäitajate lähtetase. 2020. aasta tulemused on kõigi peamist e 
tulemusnäitajate lähtetase. Samas võivad eelkõige valdkondades, mida COVID-19 kriis mõjutas kõige rohkem, esindada 

2019. aasta tulemused lähtetaset paremini ja need on esitatud allmärkustes. Eurojusti aastaaruanded ja aasta 
konsolideeritud tegevusaruanded kirjeldavad täpsemalt varasemate aastate eesmärkide ja peamiste tulemusnäitajat e 
saavutamist. 
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2. Tegevused15 

1-Tegevus kriminaalasjades  

Tegevus 1.1 – pakkuda üleantud kohtuasjades laiaulatuslikke ja vajadustele vastavaid 
tegevus- ja õigusalaseid eksperditeadmisi 16 

Eurojusti eesmärk on suurendada riikide ametiasutuste üleantavate keeruliste kohtuasjade arvu 

ning tagada uurimiste koordineerimine, edendades teabevahetust, tuvastades toimuvate uurimiste 
seoseid, toetades õigusemõistmise strateegiate väljatöötamist ja rakendades ühismeetmeid.  

Amet jätkab riikide kohtuasjade toetamist, pakkudes koordineerimisnõupidamistele, 

koordineerimiskeskustele ja ühistele uurimisrühmadele operatiivset, logistilist ja rahalist tuge. Amet 

pakub ka edaspidi riigisisestes uurimistes ja menetlustes lisandväärtust, andes varastes etappides 

kohandatud eksperdinõu ning analüütilisi ja/või õigusdokumente seoses spetsialistide võimalike 
õigusalase koostöö probleemidega. 

Eesmärk 1.1.1 – täiustada dünaamilist ja kvaliteetset abi, et suurendada üleantavate 
keeruliste piiriüleste kriminaalasjade arvu 

Tegevused 

 Pakkuda Eurojusti liikmesriike esindavatele liikmetele ja sideprokuröridele kriminaalasjadega 
seotud tegevuses kiiret ja tõhusat tuge 

 Anda spetsialistidele tõhusad ja kohandatud töövahendid üksikute kriminaalasjade 
toetamiseks (nt analüüs, õigusnõu ja operatiivabi, sh tõlked) 

 Edendada koordineerimisnõupidamiste, koordineerimiskeskuste ja ühiste uurimisrühmade 
kui vältimatute õigusalase koostöö instrumentide kasutamist 

 Pakkuda ühistele uurimisrühmadele tegevus-, õigusalast ja rahalist toetust 

 Vastata spetsialistide vajadustele, kogudes neilt süstemaatiliselt tagasisidet 
(nt koordineerimisnõupidamised, Eurojusti riiklik koordineerimissüsteem) 

 Osutada operatiivseid andmete sisestamise ja haldamise teenuseid, sh kohtuasjade haldamise 
süsteemi andmete kvaliteedi läbivaatus ja juhtumipõhine aruandlus  

Eeldatavad tulemused 

 Saabub rohkem keerulisi kohtuasju (nt keerulisi õigusalase koostöö küsimusi hõlmavad 
kohtuasjad, vähemalt kaht liikmesriiki mõjutavad piiriülesed kuriteod, prioriteetsed 
kuriteovaldkonnad jne) 

 Rohkem sideprokuröridega kohtuasju 

 Suurem arv kohtuasju lahendatakse õigeaegselt tänu kvaliteetsematele andmetele  

 Tõhusam operatiivabi koordineerimisnõupidamiste ja koordineerimiskeskuste kaudu 

 Suurem tugi ühistele uurimisrühmadele 

 Tegevuseks, juhtimiseks ja strateegilisteks eesmärkideks vajalike andmete parem kvaliteet ja 
kogus  

                                                             
15 II lisas on üksikasjalik teave igale tegevusele ja eesmärgile eraldatud inim- ja finantsressursside kohta. 
16 Kooskõlas Eurojusti määruse artikli 2 lõigetega 1 ja 3, artikli 4 lõike 1 punktidega a, b, c, f ja i, artikli 5 lõike 2 
punktidega a, b ja c ning artikli 60 lõikega 4. 
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 Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

Liikmesriikidest pärit üleantud kohtuasjade arv17 3 862 4 713 Igakuine 
tegevusstatis
tika18 

Sideprokuröriga riikidest pärit üleantud kohtuasjade 
arv19 

338 481 Igakuine 
tegevusstatis
tika 

Koordineerimisnõupidamiste arv 37120 530 Igakuine 
tegevusstatis
tika 

Koordineerimiskeskuste arv  1921 30 Igakuine 
tegevusstatis
tika 

Eurojusti operatiivabiga rahulolu tase 
koordineerimisnõupidamiste/koordineerimiskeskuste 
osalejate seas (1–4)  

3,4 3,5  Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

Prioriteetsete kuriteovaldkondade kohtuasjade protsent  72 73 Igakuine 
tegevusstatis
tika 

Tegevust kriminaalasjades toetavate tulemuste arv 77722  931 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

Toetatud uute ühiste uurimisrühmade arv 7523 140 Igakuine 
tegevusstatis
tika 

Uute rahastatud ühiste uurimisrühmade protsent 51 50 Igakuine 
tegevusstatis
tika 

 

                                                             
17 Sh Taani, kuigi see riik loobus Eurojusti määruse kohaldamisest 
18 Tegevusstatistika, mis põhineb Eurojusti kohtuasjade haldamise süsteemis talletatavatel andmetel 
19 Sh Ühendkuningriik, mis on alates 2021. aasta jaanuarist lähetanud sideprokuröri 
20 2019. aasta tulemus – 428 koordineerimisnõupidamist – annab esinduslikuma lähtetaseme. 
21 2019. aasta tulemus – 27 koordineerimiskeskust – annab esinduslikuma lähtetaseme. 
22 2019. aasta 800 tulemust annavad esinduslikuma lähtetaseme. 
23 2019. aasta tulemus – 103 uut rahastatud ühist uurimisrühma – annab esinduslikuma lähtetaseme. 
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Tegevus 1.2 – kasutada uusi tegevusandmete analüüsi ja ristvõrdluse suutlikkuse 
võimalusi 24 

Kui Eurojust tegutseb omal algatusel, eelkõige kui on nõutud ühistel alustel süüdistuse esitamine, on 

ameti eesmärk tegutseda proaktiivsemalt riikide ametiasutustega koordineerimise ja koostöö 

tugevdamisel. Amet arvestab oma ülesannete täitmisel liikmesriikide ametiasutuste ja pädevate ELi 

institutsioonide ja asutuste, nimelt Europoli, Euroopa Prokuratuuri, OLAFi ja Frontexi esitatud 

taotluste ning teabega. 

Eesmärk 1.2.1 – täiendada Eurojusti võimet tegutseda omal algatusel ja olukordades, kus 
kuritegevuse vastane võitlus nõuab ühistel alustel süüdistuse esitamist 

Tegevused 

 Jälgida ja rakendada tegevuskava, et kohaldada Eurojusti määruse omal algatusel tegutsemise 
sätteid ning edendada Eurojusti proaktiivsemat rolli kohtuasjade koordineerimisel. 

 Tuvastada ja analüüsida õigeaegselt toimuvate uurimiste vahelist võimalikku sünergiat või 
kattuvust, sh tuvastades Eurojusti terrorismivastase võitluse registri menetluste seoseid, 
eelkõige kui nõutakse ühistel alustel süüdistuse esitamist. 

 Anda ennetavalt soovitusi kattuvate riigisiseste uurimiste vahelise koordineerimise 
edendamiseks. 

Eeldatavad tulemused 

 Tegevuskava õigeaegne rakendamine seoses Eurojusti määruse omal algatusel tegutsemise 
sätetega 

 Terrorismivastase võitluse registri kaudu kinnitatakse suurem arv seoseid 

Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

Eurojusti omal algatusel tegutsemise võimalusi toetavate 
2022. aastaks kavandatud tegevuste rakendamise 
protsent 

– 80 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

Terrorismivastase võitluse registriga seotud kinnitatud 
seoste arv 25 

– p.m. Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

 

Tegevus 1.3 – toetada spetsialistide võrgustikke ja arendada sünergiat nendega 26 

Eurojust ergutab, toetab ja tugevdab jätkuvalt strateegilist ja operatiivset koostööd enda hallatavate 

võrgustikega, nimelt Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku, ühiste uurimisrühmade võrgustiku, 

genotsiidivõrgustiku ja Euroopa küberkuritegevuse vastase õigusalase koostöö võrgustikuga, et 
täiustada kohtuspetsialistidele pakutavat abi. 

                                                             
24 Kooskõlas Eurojusti määruse artikli 2 lõigetega 1 ja 3, artikli 4 lõike 1 punktiga c, artikli 49 lõikega 1, artikli 50 lõikega 5 
ja artikli 51 lõikega 2. 
25 Lähtetaseme määramiseks lisatud ilma sihttasemeta näitaja 
26 Kooskõlas Eurojusti määruse artikli 4 lõike 1 punktiga d, artikli 20 lõigetega 3 ja 7 ning artikliga 48. 
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Eesmärk 1.3.1 – tugevdada tegevust kohtuspetsialistide võrgustikega ja vastastikust 
täiendavust 

Tegevused 

 Edendada koostööd ja sünergiat kõigi hallatavate võrgustikega 

 Jälgida ja hinnata võrgustike strateegiliste eesmärkide, prioriteetide ja tegevuste saavutamist 

 Korraldada võrgustike täiskogu istungeid ja panustada võrgustike sidusrühmade tegevustesse 

 Tagada võrgustike tihe koostöö nõukogu eesistujariikide ja ELi institutsioonidega 

 Tõhustada võrgustike kui eksperditeadmiste keskuste ning strateegilise ja tegevusteabe 
vahetamise platvormide rolli, mis hõlmab teabevahetust seoses ELi õigusalase koostöö 
õigusaktide rakendamise oleku ning vastavate valdkondade parimate tavadega. 

 Tõhustada vahendite kasutamist, et koguda süstemaatiliselt spetsialistide tagasisidet parimate 
tavade ja kogemuste kohta (nt Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vahendite ja veebikoha, 
ühiste uurimisrühmade hindamise ja tagasiside vormide, ühiste uurimisrühmade riiklike 
ekspertide levitatavate küsimustike jms kaudu) 

 Luua algatusi Eurojusti ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vahel üleantavate 
kohtuasjade arvu suurendamiseks 

 Toetada operatiivteabe vahetamist riigisisestes raskemate rahvusvaheliste kriminaalasjades 
ning suurendada teadlikkust raskemate rahvusvaheliste kuritegude kohta, kaasates 
genotsiidivõrgustiku liikmed, Europoli, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja muud partnerid  

 Pakkuda eksperditeadmisi ja toetada strateegilist koostööd karistamatuse vastases võitluses, 
aidates muu hulgas korraldada ELi karistamatuse vastase võitluse päeva.  

 Hallata, arendada ja ajakohastada Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vahendeid ja 
veebikohta 

Eeldatavad tulemused 

 Spetsialistidele pakutakse rohkem tuge ühiste Eurojusti ja võrgustiku toodete kaudu  

 Parem kohtuasjade jaotus Eurojusti ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vahel 
võimaldab lahendada kohtuasju kiiremini ja tõhusamalt 

 Parem koostöö ühiste uurimisrühmade hindamistel ja ühises aruandluses 

 Parem operatiivkoostöö riigisisestes raskemates rahvusvahelistes kriminaalasjades 

 Eurojustile saabub koordineerimisnõupidamiste ja ühiste uurimisrühmade kaudu rohkem 
raskemaid rahvusvahelisi kriminaalasju 

Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

Euroopa õigusalase koostöö võrgustikule üleantud / sellelt 
saadud kohtuasjade arv 

239/109 280/125 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
aastaaruann
e 

Raskemate rahvusvaheliste kriminaalasjade arv 12 14 Igakuine 
tegevusstatis
tika 

Ühistoodete arv Euroopa õigusalase koostöö võrgustikuga  5 5 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
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kvartaliarua
nne 

Ühistoodete arv ühiste uurimisrühmade võrgustiku 
sekretariaadiga 

3 3 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

Ühistoodete arv genotsiidivõrgustiku sekretariaadiga 4 2 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebikoha 
külastuste arv 

2 088 716 2 500 000 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

Eurojustile esitatud ühise uurimisrühma hindamiste arv  15 35 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

2-Koostöö 

Tegevus 2.1 – edendada koostööd justiits- ja siseküsimuste partnerite ning OLAFiga 27 

Eurojust keskendub jätkuvalt töökokkulepete kaudu muude ELi asutustega koostöö ja 

teabevahetuse tugevdamisele, nagu nõuavad Eurojusti määrus ning muud justiits- ja siseküsimuste 

valdkonna õigusloome arengud. 

Eelkõige teeb amet järgmist: 

 toetab Euroopa Prokuratuuri ja teeb temaga koostööd ELi finantshuvide kaitsel, panustades 

ELi majanduse kiiresse taastumisse pärast COVID-19 kriisi; 

 võtab ühismeetmeid Europoliga, et tõhustada vastastikust ja kaudset juurdepääsu teabele 

ning toetada Europoli eriteadmiste keskusi28; ja 

 teeb tihedat koostööd Frontexiga, vahetades vastastikku asjakohaseid isikuandmeid, et 

toetada liikmesriike kuritegevusvastase võitluse prioriteetsetes valdkondades, näiteks 
immigrantide ebaseaduslik üle piiri toimetamine, inimkaubandus ja terrorism. 

Lisaks on Eurojusti eesmärk suurendada operatiivkoostööd OLAFiga, saavutada sünergia muude 

asjaomaste justiits- ja siseküsimuste partneritega ühishuvi valdkondades, näiteks ohvrite õiguste 

                                                             
27 Kooskõlas Eurojusti määruse artikli 2 lõigetega 1 ja 3, artikli 4 lõike 1 punktidega g ja h, artikli 49 lõigetega 4 ja 5, 
artikli 50 lõigetega 1 ja 4 ning artikli 51 lõigetega 2 ja 3. 
28 Nt küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus, Euroopa terrorismivastase võitluse keskus, raske organiseeritud 
kuritegevuse vastane Euroopa keskus, finants- ja majanduskuritegevuse vastane Euroopa keskus, Europoli operatiiv- ja 
analüüsikeskus 
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kaitse ja võitlus laste kuritarvitamisega veebis, ning ühineda muude justiits- ja siseküsimuste 

algatustega kriminaalõiguse alase koostöö tõhustamisel kogu ELis. 

Eesmärk 2.1.1 – tugevdada koostööd Euroopa Prokuratuuri, Europoli, Frontexi ja OLAFiga 

Tegevused 

 Püsida regulaarselt kontaktis kõigi nelja partneriga ja otsida tegevussünergia lisavõimalusi 

 Panustada asjaomaste ELi asutuste (Eurojust, Euroopa Prokuratuur, Europol ja OLAF) ELi 
ühistesse lähenemisviisidesse, et kaitsta ELi finantshuve (finantshuvide kaitse direktiivis 
hõlmatud kuriteod) 

 Teha tihedat koostööd Euroopa Prokuratuuriga teabevahetuse suurendamiseks, mõlema 
asutuse vahel kohtuasjade üleandmise töövoogude lihtsustamiseks ning tõhusa ja 
koordineeritud vastuse andmiseks liikmesriikide ametiasutustele, sh neile, kes ei osale 
Euroopa Prokuratuuri tegevuses 

 Jätkata tihedat koostööd Europoliga nii olemasolevate kanalite ja töövoogude kui ka uute 
töökokkulepete kaudu (nt saates riiklikud eksperdid Europoli eksperditeadmiste keskustesse) 

 Tõhustada tegevuspartnerlust Europoli toimingute direktoraadiga ja parandada vastastikust 
juurdepääsu teabele päringutabamuse või selle puudumisega seotud süsteemi kaudu  

 Koostöö Europoli analüüsiprojektidega ühishuvi kohtuasjades 

 Panustada EMPACTis tegevuskavadesse õigusalasest vaatenurgast lähtuvalt, tagades, et õiguse 
valdkonnaga arvestatakse varasest etapist alates 

 Arendada Europoliga edasi tõhusat ja süstemaatilist teabevahetust, et hinnata ühiste 
uurimisrühmade rahastusmehhanismi, tuvastada võimalikud topeltrahastuse juhud ning 
suurendada riigi ametiasutustele pakutavat väärtust 

 Rakendada Frontexiga asjakohaste isikuandmete vastastikuseks vahetamise uus 
töökokkulepe 

 Suurendada koostööd OLAFiga piiriülestes kohtuasjades seoses pettuse ja korruptsiooniga 
ning muudes Euroopa Liidu finantshuve kahjustavates kriminaalasjades, et kasutada 
maksimaalselt uue OLAFi määruse võimalusi 

Eeldatavad tulemused 

 Suurem arv kohtuasju/koordineerimisnõupidamisi/koordineerimiskeskusi Eurojusti 
peamiste justiits- ja siseküsimuste partneritega 

 Kõiki kavandatud EMPACTi prioriteete toetatakse 

 Parem teabevahetus Frontexiga 

Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

Euroopa Prokuratuurilt saadud kohtuasjade või 
abitaotluste arv 29 

– p.m. Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

Euroopa Prokuratuurile üleantud kohtuasjade arv 30 – p.m. Peamiste 
tulemusnäit
ajate 

                                                             
29 Lähtetaseme määramiseks lisatud ilma sihttasemeta näitaja 
30 Lähtetaseme määramiseks lisatud ilma sihttasemeta näitaja 
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kvartaliarua
nne 

Europoliga koos lahendatavate kohtuasjade arv  37 51 Igakuine 
tegevusstatis
tika 

Europoliga toimunud koordineerimisnõupidamiste arv 106 123 Igakuine 
tegevusstatis
tika 

Europoliga koos loodud koordineerimiskeskuste arv 7 3 Igakuine 
tegevusstatis
tika 

OLAFiga koos lahendatavate kohtuasjade arv 131  9 Igakuine 
tegevusstatis
tika 

EMPACTi tegevuskavade protsent, milles Eurojust osaleb  100 100 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
aastaaruann
e 

Eurojusti võetud tõhusate järelmeetmetega Frontexi 
juhtumiteabe edastuste protsent  

– 100 Igakuine 
tegevusstatis
tika 

 

Eesmärk 2.1.2 – tõhustada kriminaalõiguse alast koostööd ühisalgatuste kaudu muude 
justiits- ja siseküsimuste partneritega 

Tegevused 

 Rakendada prioriteetsetes kuriteovaldkondades ühiseid tegevusi 

 Suurendada strateegilist koostööd EASOga inimkaubanduse ja karistamatuse vastases 
võitluses 

 Edendada ühiseid koolitusalgatusi teiste justiits- ja siseküsimuste asutustega ning toetada 
kohtuspetsialistide koolitusi, mida korraldavad liikmesriigid või asjakohased kolmandad 
isikud (nt Euroopa õigusalase koolituse võrgustik, CEPOL, EASO) 

 Teha koostööd eu-LISAga üha enamate ühiste projektide ja meetmete kaudu mõlema ameti 
2021.–2023. aasta koostöökava kohaselt 

 Võtta ühismeetmeid FRAga ühishuvi valdkondades, näiteks ohvrite õiguste kaitse teemal 
kooskõlas ohvrite õigusi käsitleva ELi strateegiaga aastateks 2020–2025 

 Panustada justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustike tegevustesse, edendades 2020. aastal 
alustatud hinnangu põhjal võrgustiku toimimist ja tagades, et võrgustiku tegevustes kajastub 
õiguse valdkond 

 Suurendada sünergiat muude justiits- ja siseküsimuste asutustega, teavitades asjakohastest 
õigusalastest ja poliitika arengutest ja toetades uute koostööinstrumentide koostamise 
läbirääkimisi 

                                                             
31 2019. aasta tulemus – 11 OLAFiga koos lahendatud kohtuasja – annab esinduslikuma lähtetaseme. 
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Eeldatavad tulemused 

 Parem koostöö ja sünergia justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustikuga 

 Tõhusam õigusalane koostöö prioriteetsete kuritegude valdkonnas 

Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

Muude justiits- ja siseküsimuste asutustega32 kasutusele 
võetud uute või ülevaadatud koostööinstrumentide arv 

0 1 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

Justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustiku raames 
muude asutustega jagatud algatuste arv33  

24 20 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

 

Tegevus 2.2 – rakendada mitmeaastast strateegiat ja muid koostööalgatusi kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega34 

Eurojust tugevdab oma ülemaailmset võrgustikku ja mõju, laiendades oma partnerite võrgustikku 

ELi välispiiridest kaugemale. Eelkõige rakendab amet nelja-aastast strateegiat koostööks 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, konsulteerides komisjoni ja Euroopa 

välisteenistusega ning tuginedes operatiivvajadustele. Eurojust kavatseb alustada isikuandmete 

struktureeritud vahetamist nende asutustega ja suurendada kolmandatest riikidest pärit 
sideprokuröride arvu, täielikult järgides andmekaitsenõudeid. 

Eesmärk 2.2.1 – tugevdada koostööd kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega 

Tegevused 

 Rakendada kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega tehtava koostöö nelja-
aastast strateegiat 

 Jätkata operatiivkoostööd Ühendkuningriigiga pärast riigi väljaastumist EList 

 Sõlmida oluliste kolmandate riikidega strateegilised töökokkulepped 

 Teha koostööd Euroopa välisteenistusega nelja-aastases strateegias sisalduva vastastikuse 
mõistmise kirja rakendamiseks 

 Tõhustada suhteid oluliste rahvusvaheliste organisatsioonidega ja pakkuda koostöövaldkondi 
ning luua kontakte uute rahvusvaheliste organisatsioonidega kooskõlas töökavade ja 
kolleegiumi partneritega suhtlemise allstruktuuri prioriteetidega 

 Rakendada/arendada uusi koostööinstrumente, millega toetada konkreetseid ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioone 

 Suurendada koostööd Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikidega seoses Euroopa-Vahemere 
piirkonna partnerluse õigusprogrammiga, sh pidada uute strateegiliste töökokkulepete 
läbirääkimisi 

                                                             
32 V.a Euroopa Prokuratuur, Europol, Frontex ja OLAF 
33 Sh koolitused, kohtumised ja ühisaruanded 
34 Kooskõlas Eurojusti määruse artikli 47 lõigetega 1 ja 3 ning artiklitega 52, 56 ja 58. 
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 Toetada tihedamat koostööd Lääne-Balkani riikidega, panustades IPA 2019. aasta projekti 
(2020–2023) asjakohastesse tegevustesse 

 Jälgida koostöölepingute, töökokkulepete ning kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumite/kirjade rakendamist 

Eeldatavad tulemused 

 Parem koostöö kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega kooskõlas nelja-
aastase strateegiaga 

 Suurem arv kohtuasju, mis kaasavad kolmandaid riike ja rahvusvahelisi organisatsioone 

 Suurem arv ühiseid uurimisrühmi, milles osalevad kolmandad riigid 

 Suurem arv Eurojusti kontaktpunkte kolmandates riikides 

Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

Kolmandaid riike kaasavate kohtuasjade arv 854 1 018 Igakuine 
tegevusstatis
tika 

Rahvusvahelisi organisatsioone kaasavate kohtuasjade 
arv 

40 59 Igakuine 
tegevusstatis
tika 

Kolmandaid riike kaasavate ühiste uurimisrühmade arv 35 43 Igakuine 
tegevusstatis
tika 

Eurojusti kontaktpunkti loonud kolmandate riikide arv  4 3 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

Kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega kasutusele võetud uute või üle 
vaadatud koostööinstrumentide arv  

1 2 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

 

Tegevus 2.3 – rakendada välise rahastusega koostööprojekte35 

Eurojusti eesmärk on Eurojusti määruse ja Eurojusti finantseeskirjade võimalusi kasutades 

tõhustada oma tegevussuutlikkust ja/või koostööd partneritega erakorraliste toetuste ja 

teenustaseme kokkulepete panuste kaudu, mis toetab tegevust kriminaalasjades.  

2022. aastaks on amet komisjoniga konsulteerides sõlminud kolm välisrahastuse lepingut ning 
tutvunud võimalusega veel ühe sõlmimiseks: 

 Euroopa-Vahemere piirkonna partnerluse õigusprogrammi eesmärk on tõhustada 

liikmesriikide ja lõunapoolsete partnerriikide õigusalast koostööd. 

 Projekti SIRIUS eesmärk on täiustada piiriülest juurdepääsu elektroonilistele tõenditele, 

andes ELi asutustele teadmisi ja vahendeid välisriikide jurisdiktsioonides asuvate 

teenuseosutajate hõlmamise kaudu. 

                                                             
35 Kooskõlas Eurojusti määruse artikliga 60 ja Eurojusti finantseeskirjade artikliga 7. 
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 EUIPOga sõlmitud teenustaseme kokkuleppe eesmärk on tõhustada temaga 

operatiivkoostööd ja tugevdada võitlust piiriüleste intellektuaalomandikuritegude vastu.  

Eurojustile võidakse anda ülesanne toetada IPA III projekti rakendamist Lääne-Balkani riikides, et 

tõhustada operatiivkoostööd Lääne-Balkani riikides ning nende riikide ja liikmesriikide vahel. 

Eesmärk 2.3.1 – tõhustada tegevussuutlikkust ja/või koostööd partneritega 
välisrahastuslepingute kaudu 

Tegevused 36 

 Rakendada tegevusi, mida kavandatakse ja rahastatakse Euroopa-Vahemere piirkonna 
partnerluse õigusprogrammi (2020–2023), projekti SIRIUS (2021–2024), EUIPO 
teenustaseme kokkulepete (2021–2024) ja Lääne-Balkani riikide IPA III projekti (2021–2027) 
raames 

 Pakkuda välisrahastusega meetmetele/projektidele haldustuge 

Eeldatavad tulemused 

Vt vastavate välisprojektide rahastuse ja rakendamise lepingud 

Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

Vt vastavate välisprojektide rahastuse ja rakendamise lepingud 

3-Digiüleminek 

Tegevus 3.1 – arendada edasi IKT-tegevussuutlikkust37 

Eurojust tõhustab oma IKT-tegevussuutlikkust uute tehnoloogiate ja lahenduste kaudu, 

keskendudes uue paremate koostalitlusvõime funktsioonidega kohtuasjade haldamise süsteemi 

arendamisele, täiustades ühiste uurimisrühmade spetsialistidele suunatud olemasolevaid IKT-

vahendeid ja automatiseerides andmevahetust partneritega. 

Täpsemalt on selle eesmärk võtta keskne roll kriminaalõigusalase koostöö põhjalikus 

digiüleminekus, mis on ettenähtud komisjoni õigusemõistmise digipöörde teatises ja digitaalse 

kriminaalõiguse uuringus. Eurojusti eesmärk on luua kiire, töökindel ja turvaline taristu riikide 

ametiasutuste, Eurojusti ning teiste justiits- ja siseküsimuste asutuste vahel andmete vahetamiseks. 

See hõlmab digitaalsete lahenduste kogumi kavandamist ja rakendamist kriminaalasjades õigusalase 
koostöö nüüdisajastamiseks ja suurendamiseks, sh uut Eurojusti kohtuasjade haldamise süsteemi. 

Samal ajal haldab ja täiustab Eurojust oma olemasolevaid IKT-operatiivsüsteeme ja 

andmearuandluse lahendusi, et tagada kriminaalasjades toimuva tegevuse ja kohtuspetsialistide 

pidev ja parem tugi uutele süsteemidele ülemineku ajal. 

                                                             
36 II lisas eo ole välisrahastusega inim- ega finantsressursse. 
37 Kooskõlas Eurojusti määruse artiklitega 23, 24 ja 25. 
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Eesmärk 3.1.1 – tagada, et Eurojust panustab aktiivselt õigusemõistmise digipöördesse, et 
täiustada teabevahetust ja koostalitlusvõimet 

Tegevused 

 Hallata uue Eurojusti kohtuasjade haldamise süsteemi rakendamist, sh tehnilise lahenduse 
turu-uuringu valmimist, analüüsi ja projekteerimisetapi algatamist ning esimeste taristu- ja 
tarkvarakomponentide ostmist 

 Osaleda komisjoni ning justiits- ja siseküsimuste olulisi osalisi koondatavas tehnilises 
töörühmas, et toetada asjaomaste asutuste vahel päringutabamuse või selle puudumisega 
seotud süsteemi ja teabevahetuse rakendamist 

 Osaleda muude välissüsteemide rakendamises, et tagada nende integreerimine uue 
kohtuasjade haldamise süsteemiga komisjoni õigusemõistmise digipöörde teatise ja digitaalse 
kriminaalõiguse uuringu kohaselt 

 Võtta meetmeid, millega tagada ja/või säilitada koostöös eu-LISAga Eurojustile juurdepääs 
Euroopa karistusregistrite infosüsteemile, sidusandmevahetusele e-õiguskeskkonnas, 
elektrooniliste tõendite digitaalsele vahetussüsteemile ja Schengeni infosüsteemile 

 Panustada ELi sisejulgeoleku innovatsioonikeskusesse ja võimalikesse aruteludesse tulevikus 
tehisintellekti tehnoloogiate kasutamise kohta kriminaalõigusalase koostöö valdkonnas 

 Koguda ja analüüsida andmeid piiriülestes kriminaalasjades tehtava koostöö digiülemineku 
kohta, et koostada ja rakendada institutsionaalne vastus  

Eeldatavad tulemused 

 Uue kohtuasjade haldamise süsteemi tehniline lahendus ja arhitektuur on kinnitatud  

Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

Uue kohtuasjade haldamise süsteemi tehnilise lahenduse 
turu-uuringu valmimise protsent 

– 100 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

 

Eesmärk 3.1.2 – tõhustada tuge kriminaalasjadega seotud tegevuses ja 
kohtuspetsialistidele olemasolevate IKT-süsteemide ja operatiivandmete edastamise 
lahenduste kaudu 

Tegevused 

 Säilitada ja arendada olemasolevaid peamisi ärivahendeid (kohtuasjade haldamise süsteem, 
ühiste uurimisrühmade vahend jms) kuni nende võimaliku asendamiseni kooskõlas komisjoni 
õigusemõistmise digipöörde teatise ja digitaalse kriminaalõiguse uuringuga 

 Rakendada muid IKT-projekte, et suurendada ühiste uurimisrühmade spetsialistidele 
pakutavat lisandväärtust (nt kaasates neid rohkem ühiste uurimisrühmade hindamisse) ja 
täiustada muid juhtimisorganite prioriseeritud tegevusprotsesse 

 Luua Eurojusti peamiste IKT-süsteemide, sh kohtuasjade haldamise süsteemi jaoks andme- ja 
protsessimudelid 

 Juhtida digiülemineku projekte eesmärgiga täiustada tegevusandmeid ja suurendada ameti 
andmearuandluse suutlikkust 
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Eeldatavad tulemused 

 Olemasolevad peamised ärivahendid toimivad täielikult ja neid täiendatakse organisatsiooni 
prioriteetide kohaselt 38 

 Andmekvaliteet paraneb tänu suuremale teabevahetusele oluliste partneritega  

Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

Juhtimisorganite töökavaga kooskõlas rakendatud IKT-
algatuste protsent 39 

100 80 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

Protsent ajast, mille jooksul on praegune kohtuasjade 
haldamise süsteem täielikult kasutusel 

100 100 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

4-Strateegil ine tegevus  

Tegevus 4.1 – koguda, analüüsida ja levitada kriminaalasjadega seotud tegevusest saadud 
parimaid tavasid ja kogemusi40 

Eurojusti strateegiline tegevus toetab tema tegevusülesandeid, võimendades ja kinnistades 

seadusandjatele ja spetsialistidele pakutavat tegevuse lisandväärtust.  

Selles kontekstis suurendab Eurojust tegevust operatiiv-, strateegilistes ja haldusküsimustes oma 

institutsionaalse mälu ja korralduslike teadmiste säilitamiseks ning jagab neid teadmisi tõhusalt nii 

ametis kui ka väljaspool. Selleks püütakse luua regulaarne suhtlus kohtuspetsialistidega, et jagada 

kriminaalasjadega seotud tegevusest saadud kogemusi ja parimaid tavasid ning soodustada 

keerukamate piiriüleste kriminaaljuhtumite üleandmist. Amet annab praktilistele kogemustele 

tuginedes nõu õigusalase koostöö instrumentide parima kasutuse ning prioriteetsetes 

kuriteovaldkondades õigusalase koostöö takistuste ületamise kohta. Eurojust pöörab 

kohtuspetsialistide nõustamisel ka edaspidi tähelepanu põhiõiguste tagamisele ning jagab sellega 

seotud parimaid tavasid ja kogemusi. 

Ameti eesmärk on tõhustada strateegilist koostööd ja institutsioonilisi suhteid ELi 

poliitikakujundajate ja otsustajatega. Amet osaleb regulaarselt komisjoni ja nõukogu töörühmade 

ning eksperdirühmade (sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alaline komitee, kriminaalasjades 

tehtava politsei- ja õigusalase koostöö kooskõlastuskomitee, kriminaalasjades tehtava õigusalase 

koostöö töörühm) asjakohastel kohtumistel ja aitab neile kaasa ning suhtleb tihedalt Euroopa 

Parlamendi ja muude sidusrühmadega (st Euroopa välisteenistuse ja alaliste esindustega Brüsselis). 

Eurojusti eesmärk on panuste kaudu suurendada oma kaasatust ELi poliitikatsüklis, ELi 

julgeolekupoliitika õigusalases valdkonnas ning õigusalase koostöö poliitikameetmete ja -
instrumentide seires ning toetada suutlikkuse suurendamist.  

                                                             
38 Kuni nende asendamiseni õigusemõistmise digipöörde programmi/projektide raames. 
39 Nende IKT-algatuste korral, mis ei kuulu õigusemõistmise digipöörde programmi/projektide rakendamisalasse ning 

mille on prioriteetseks määranud kolleegiumi tegevusega kriminaalasjades seotud IKT -projektide nõukogu. 
40 Kooskõlas Eurojusti määruse artikli 5 lõike 2 punktiga j ja artikliga 68. 
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Eesmärk 4.1.1 – tõhustada Eurojusti institutsioonilisi teadmisi ja eksperditeadmisi, et 
toetada kohtuspetsialiste ja ELi strateegilisi algatusi justiits- ja siseküsimuste valdkonnas 

Tegevused 

 Tõhustada ametisisest suutlikkust ja vahendeid juhtumitest saadud teadmiste säilitamiseks 
ning säilitada institutsionaalset mälu strateegilistel, operatiivsetel ja organisatsioonilistel 
eesmärkidel 

 Jätkata kõigis riiklikes büroodes teadmiste säilitamist, et tuvastada ja käsitleda õigusalases 
koostöös tekkivaid probleeme 

 Esitada parima tava suunised prioriteetsete kuritegude kohta ning nõustamisaruanded 
õigusalase koostöö ja vastastikuse tunnustamise instrumentide kohaldamise kohta ning 
tuvastatud õigusalase koostöö takistuste, jurisdiktsioonivaheliste konfliktide ja võimalike 
lahenduste kohta 

 Jälgida ja analüüsida liikmesriikide kohtute otsuseid ja Euroopa Kohtu otsuseid 

 Toetada terrorismivastase võitluse kohtumise korraldamist, kus osaleksid Eurojusti 
terrorismivastase võitluse riiklikud kontaktisikud 

 Panustada organiseeritud ja rasket rahvusvahelist kuritegevust käsitlevasse ELi 
poliitikatsüklisse 

 Korraldada strateegilisi kohtumisi seoses kuritegevusalaste prioriteetide ja õigusalase 
koostöö instrumentidega ning neis kohtumistes osaleda 

 Toetada aktiivselt prokuratuurijuhtide konsultatiivfoorumi tööd, tagades nõuetekohase 
osalemise ja järelduste järgimise 

 Toetada immigrantide ebaseadusliku üle piiri toimetamise käsitlemisele spetsialiseerunud 
riiklike õigusasutuste teemarühma tegevusi 

 Jagada Eurojusti eksperditeadmisi ELi institutsioonide ja teiste asjakohaste osalistega 

Eeldatavad tulemused 

 Eurojusti pakutav lisandväärtus ELi poliitikatsüklisse on tõhusam 

 Spetsialistidele pakutakse rohkem tuge ja suuniseid ühistoodete kaudu 

 Kvaliteetsemad aruanded, milles analüüsitakse kriminaalasjadega seotud tegevuse ja 
kohtukoostöö küsimusi ning riiklikku ja ELi kohtupraktikat 

 Suurem arv kohtuasja teabe vorme 

 Konsultatiivfoorumi roll ja osalejate rahulolu suureneb 

 Tihedam koostöö peamiste ELi asutuste ja sidusrühmadega ning suurem panus nende 
tegevusse 

Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

Prioriteetsete toodete protsent justiitskoostöös ja 
prioriteetsete kuritegude valdkonnas, mis valmisid 
vastavalt kolleegiumi operatiivsete töörühmade 
töökavadele 41  

72 80 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
aastaaruann
e 

                                                             
41 Sh aruanded, projektid ja kohtumised, mille on prioriteetseks märkinud järgmised kolleegiumi operatiivsed töörühmad:  
terrorismivastase võitluse töörühm, majanduskuritegude vastase võitluse töörühm, inimkaubanduse vastase võitluse 
töörühm, küberkuritegude vastase võitluse töörühm ja õigusalase koostöö vahendite töörühm. 
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Kohtuasjast saadud teadmiste, parimate tavade ja 
kogemuste talletamiseks koostatud kohtuasja teabe 
vormide arv 

544 600 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

Õigusalase koostööga seotud teemade arv  2 5 Peamiste 
tulemusnäita
jate 
kvartaliarua
nne 

Konsultatiivfoorumi osalejate rahulolu tase logistilise toe 
ja sisuga (1–5) 

– 4 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
aastaaruann
e 

ELi asutuste töörühmades ja eksperdirühmades 
(sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alaline komitee, 
kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö 
kooskõlastuskomitee, kriminaalasjades tehtava 
õigusalase koostöö töörühm) osalemise ametlikud 
andmed 

29 29 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

 

Eesmärk 4.2 – teavitada sidusrühmi Eurojusti saavutustest ja lisandväärtusest42 

Eurojust kavatseb suurendada meediatähelepanu seoses oma tegevuste ja tulemustega ning anda 

kohtuspetsialistidele, ELi poliitikakujundajatele ja kodanikele rohkem teavet oma saavutuste ja 
lisandväärtuse kohta ELi julgeoleku tegevuskava täitmisel.  

Amet püüab suurendada oma sidusrühmade ja ELi kodanike arusaama oma ainulaadsest panusest 

ELi õigusalasesse koostöösse ja sisejulgeolekusse. Eurojusti eesmärk on sihipäraste 

teabevahetusmeetmete kaudu suurendada usaldust kohtuspetsialistide seas ja nendega rohkem 

suhelda, et toetada enamate kohtuasjade üleandmist ja teabevahetust ning osalust oma kohtumistes 
ja projektides. 

Eesmärk 4.2.1 – kasutada tõhusalt teavitusvõimalusi tegevus- ja strateegiaeesmärkid e 
toetamiseks 

Tegevused 

 Koordineerida ja rakendada ameti välisteabevahetuse raames arvukalt teavitustegevusi  

 Tõhusalt koostada, avaldada ja levitada sihtrühmadele väljaandeid, sh  strateegiliste 
suhtluspartnerite kaudu 

 Jätkata välise veebikoha ja ühismeediakanalite arendamist, et suurendada ameti tegevuse 
tulemuste, vahendite ja toodete lisandväärtust sihtrühmadele 

 Tekitada meedias huvi ameti saavutuste vastu, eelkõige prioriteetsetes kuriteovaldkondades 

 Toota ühismeedia ja teiste välissuhtluskanalite jaoks paremat audiovisuaalmaterjali 

 Suurendada ameti jaoks suure prioriteediga teemadel osalemist ühismeedia vestlustes 

                                                             
42 Kooskõlas Eurojusti määruse artiklitega 67 ja 74. 
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 Laiendada tekstide kirjutamise ja toimetamise teenuseid enamatele organisatsiooni 
teabevahetuse toodetele ja aastaaruandele 

 Töötada välja uusi teavitustooteid, näiteks Eurojusti operatiivteenuste matkimine 

 Parendada ameti positsiooni õigusasutuste olulise partneri ja atraktiivse tööandjana  

 Rakendada eelkõige Eurojusti Brüsseli alalise kontaktametniku kaudu lobitöö strateeg iat, et 
suurendada ameti tegevuse nähtavust ja edendada selle lisandväärtust ELile 

Eeldatavad tulemused 

 Amet on meedias nähtavam 

 Välise veebikoha liiklus suureneb 

 Paremini koordineeritud ja suunatud teavitustegevused 

 Peamised sidusrühmad mõistavad paremini Eurojusti tegevust ja lisandväärtust  

Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

Eurojusti meediaväljaannetes mainimiste arv 43 27 829 36 000 Kvartali 
veebistatisti
ka 

Eurojusti veebikoha külastuste arv 261 388 320 000 Kvartali 
veebistatisti
ka 

Sihtrühmale üle antud teavitustegevuse toodete arv  570 600 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

5-Organisatsiooni suutlikkus ja tõhusus  

Tegevus 5.1 – rakendada tõhususe suurendamise strateegiat 44 

Jaos II-2.4 esitatud tõhustamisstrateegia raames on Eurojusti eesmärk jätkata oma tegevus- ja 

haldusprotsesside tõhustamist, jälgides, hinnates ja optimeerides aktiivselt oma struktuure, 
teenuseid, protsesse, tegevusi ja ressursside jaotamist. 

Selle eesmärgi saavutamiseks keskendutakse jätkuvalt strateegilise tööjõu planeerimise kaudu 

paindliku, kvalifitseeritud ja eesmärgile vastava personali arendamisele, et tagada riiklike büroode 

tõhus toimimine, säilitada operatiivteenuste hea kvaliteet ning tagada pidev operatiivtegevuse 

valdkondade laienemine. Lisaks otsib amet jätkuvalt võimalusi oma haldusprotsesside 

tõhustamiseks, võttes kasutusele uusi IKT-lahendusi, laiendades videokonverentside kasutamist 

koordineerimisnõupidamistel ning uurides võimalust kasutada ühisteenuseid koos teiste ELi 
asutustega. 

                                                             
43 Sh ühismeedias. 
44 Kooskõlas Eurojusti finantseeskirjade artikliga 7. 
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Eesmärk 5.1.1 – suurendada veelgi tegevuse tõhusust ja paindlikkust tegevusvajaduste 
täitmiseks 

Tegevused 

 Jätkata tegevusprotsesside läbivaatamist ja hindamist tõhususe suurendamiseks 

 Pakkuda IKT-lahendusi, mis toetaksid paremini siseprotsesse ja suurendaksid tõhusust 
kooskõlas juhtorganite seatud prioriteetidega 

 Kasutada koordineerimisnõupidamistel rohkem videokonverentse ning uurida muid 
kulutõhusaid võimalusi, kuidas kokku viia spetsialiste 

 Toetada katsetava asutusena uue ELi organisatsioonilise finantssüsteemi (SUMMA) 
kasutuselevõttu 

 Jätkata koos muude ELi asutustega kasutatavate ühisteenuste uurimist 

 Rakendada strateegilist tööjõuplaneerimist, et tagada tegevuste jaoks optimaalse töötajate 
arvu eraldamine 

 Võtta küsitluse tulemuste põhjal meetmeid töötajate kaasatuse ja rahulolu parendamiseks 

 Jätkata ametisisese teabevahetuse täiustamist kooskõlas töötajate ootustega 

Eeldatavad tulemused 

 Haldusteenuste suurem tõhusus tänu uutele/täiustatud IKT-lahendustele ja/või 
ümberkujundatud tegevusprotsessidele 

 Koordineerimisnõupidamiste keskmine kulu väheneb veelgi 

 Suurem personali kaasatus ja rahulolu 

 Töötajad on rohkem rahul ametisisese teabevahetusega 

Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

Ärimudeli või kulutasuvuse analüüsi alusel algatatud 
IKT-projektide protsent 

100 100 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne  

Koordineerimisnõupidamise keskmine kulu (eurodes) 3 054 45 (≤) 5 600 Eelarve 
kvartaliülev
aade 

Töötajate rahulolu protsent – 75 Aastaküsitlu
s 

2022. aastaks kavandatutest õigeaegselt rakendatud 
tegevuste protsent (töötajate rahulolu küsitluse 
tulemuste järelmeetmena) 

– 80 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

Ametisisese teabevahetusega rahul olevate töötajate 
protsent 

51 65 Aastaküsitlu
s 

 

                                                             
45 2019. aasta tulemus – 6179 eurot – annab esinduslikuma lähtetaseme. 
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Tegevus 5.2 – rakendada organisatsiooni juhtimise ja sisekontrolli strateegiat46 

Eurojust jälgib jätkuvalt sisekontrolliraamistiku rakendamist, et võimaldada ja tagada selle 

eesmärkide saavutamist järjepideva tulemusjuhtimise kaudu. 

Amet tugevdab oma planeerimis-, aruandlus- ja riskijuhtimissuutlikkust eelkõige tegevuspõhise 

eelarvestamise, tegevuspõhise kuluarvestuse ja tegevuspõhise juhtimise protsesside tõhustamise, 
aastaplaneerimisse riskide tuvastamise lisamise ning kriitiliste ja/või läbivate riskide seire kaudu. 

Eesmärk 5.2.1 – tugevdada organisatsiooni juhtimist ja sisekontrolli, et kolleegium saaks 
keskenduda oma tegevusülesannetele 

Tegevused 

 Jälgida ja tagada Eurojusti sisekontrolliraamistiku rakendamist 

 Jätkata ameti tegevuspõhise eelarvestamise, tegevuspõhise kuluarvestuse ja tegevuspõhise 
juhtimise metoodika ja protsesside, sh peamiste tulemusnäitajate täiustamist 

 Koordineerida auditi ja eelarve täitmise nõuded ning koostada ametisisesed tegevuskavad 
asjaomaste soovituste ja tähelepanekute rakendamiseks 

 Koordineerida riskijuhtimisprotsessi ja teavitada meetmetest 

 Vaadata läbi ja tõhustada sisekontrolli, talitluspidevuse kavade turbehaldust ja 
andmekaitseteenuseid 

 Tagada vastavus määruse (EL) 2018/1725 ja Eurojusti määrusega 

 Rakendada Euroopa Andmekaitseinspektori soovitused seoses isikuandmete töötlemisega 
ametis  

Eeldatavad tulemused 

 Eurojusti IKT-põhimõtted on täielikult kehtestatud ja toimivad 

 Auditi ja eelarve täitmise tegevuskavade ning Euroopa Andmekaitseinspektori soovituste 
õigeaegne rakendamine  

Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

Olemasolevate ja toimivate sisekontrolliraamistiku 
põhimõtete protsent  

100 100 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
aastaaruann
e 

Määratud tähtaegade jooksul rakendatud vastuvõetud 
sise- ja välisauditi soovituste47 protsent  

70 80 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
poolaastaar
uanne 

Määratud tähtaegade jooksul rakendatud Euroopa 
Parlamendi eelarve täitmist käsitlevate tähelepanekute 
protsent  

60 70 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 

                                                             
46 Kooskõlas Eurojusti määruse artikli 5 lõikega 1 ja artikliga 16, Eurojusti finantseeskirjade artikliga 30 ning kolleegiumi 
10. detsembri 2019 otsusega 2019-16, millega võeti vastu muudetud Eurojusti sisekontrolliraamistik. 
47 Siseauditi talituselt, Euroopa Kontrollikojalt ja eraõiguslikelt audiitoritelt 
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poolaastaar
uanne  

2022. aastaks Euroopa Andmekaitseinspektori 
soovituste järgimiseks kavandatud tegevustest 
õigeaegselt teostatute protsent  

– 80 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne  

 

Tegevus 5.3 – rakendada keskkonnajuhtimise strateegiat 

ELi rohelise kokkuleppe ühe ELi üldeesmärgi toetamiseks on Eurojustil jätkuvalt strateegiline 

eesmärk saada ISO 14001 ja EMAS48-sertifikaadiga organisatsiooniks. selle taustal jätkab amet 

olulise keskkonnamõjuga mitme tähtsa teenuse jälgimist, hindamist ja täiustamist, et vähendada 

oma CO2 jalajälge ja heitmeid. 

Eesmärk 5.3.1 – vähendada Eurojusti CO2 jalajälge ja heitmeid 

Tegevused 

 Vaadata läbi ISO 14001 ja EMASi dokumendid ning rakendada vastavad nõuded 

 Jälgida energia- ja veetarbe suundumusi ning kohandada tavasid tarbimise vähendamiseks 

 Suurendada töötajate teadlikkust ameti tegevuste keskkonnamõjust ja kestlikkusest, 
korraldades muu hulgas keskkonnateemalisi rühmaalgatusi 

 Suurendada keskkonnahoidlike hangete, kohalike (all)hankijate ja kestlike toodete kasutamist 
(nt puhastus- ja toitlustusteenustes) 

 Vähendada tekkivate jäätmete kogust ringlussevõetud ja taaskasutatavate toodete abil, 
edendada paberi elektrooniliste alternatiivide kasutamist ja vähendada pakendite kasutamist 

 Vaadata läbi lähetuste ja kaugtöö poliitika ja lähenemisviisid, et vähendada töötajate sõite  

Eeldatavad tulemused 

 ISO 14001 või EMAS-sertifikaat  

Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

Saavutatud keskkonnasertifikaatide arv 0 1 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
aastaaruann
e 

 

Tegevus 5.4 – toetada Eurojusti määruse ja ülesannete muutmise menetlust 

2021. aasta veebruaris teatas komisjon Eurojustile kavatsusest muuta Eurojusti määrust ning anda 

ametile uusi ülesandeid seoses teatud justiits- ja siseasjade küsimuste õigusalaste ja tehniliste 

arengutega, konkreetsemalt seoses terrorismivastase võitluse registri tõhustamisega, Eurojusti ja 

sellesse lähetatud kolmandate riikide sideprokuröride koostööga ning ühiste uurimisrühmade 
koostööplatvormi loomisega. 

                                                             
48 Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem 
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Eurojust käivitas 2021. aastal ametisisese projekti ameti volitusi muutva olulise protsessi 

toetamiseks. Amet jätkab 2022. aastal vastavate õigusloomeprotsesside jälgimist ning valmistub 
nende tulemuste võimalikuks rakendamiseks. 

Eesmärk 5.4.1 – tagada Eurojusti ülesandeid mõjutavate õigusloomeprotsessi tulemuste 
õigeaegne rakendamine 

 Tegevused 

 Koostada ja käivitada ametisisene tegevuskava muudetud Eurojusti määruse ja uue ühise 
uurimisrühma koostööplatvormi määruse rakendamise jälgimiseks, mis hõlmab selgeid vahe-
eesmärke, rolle ja kohustusi 

 Koostada juhatusele ja kolleegiumile regulaarseid analüüse ja uuendusi seoses õigusloome 
protsesside vahe-eesmärkide ja nende rakendamisega Eurojustis 

Eeldatavad tulemused 

 Õigeaegne ELi institutsioonidele pakutav panus seoses kavandatavate Eurojusti määruse 
muudatuste ning Eurojusti jaoks asjakohaste ühise uurimisrühma koostööplatvormi määruse 
sätetega 

 Asjaomaste õigusloome protsesside tulemuste rakenduskava õigeaegne koostamine 

Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

2022. aastaks Eurojusti muutmise projektis planeeritud 
õigeaegselt teostatud tegevuste protsent 

– 80 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

Horisontaalteenused 

Tegevus – osutada korduvaid haldusteenuseid 49 

Eurojust võtab tõhusalt mitmeid horisontaalseid meetmeid oma peamiste operatiivteenuste 

osutamiseks. Nende seas on taristu, rajatiste, haldusülesannete ja muude asutuseüleste 
tugifunktsioonidega seotud korduvad haldusteenused. 

Eesmärk – osutada tõhusaid ja korduvaid haldusteenuseid 

Tegevused 

 Osutada hoone-/rajatis- ja turbehalduse, IKT-turbe ja kasutajatoe ning muid üldisi teenuseid 
(nt puhastusteenus, kommunaalteenused) 

 Hallata ja toetada IKT-taristut ja -süsteeme 

 Osutada eelarve- ja finantsteenuseid (nt eelarve planeerimine ja aruandlus, arvete töötlus, 
tööreiside tugi) ning sõltumatuid raamatupidamisteenuseid 

 Osutada personaliteenuseid (nt palgaarvestus, töötajate õiguste haldus, värbamine) 

 Osutada õigus-, hanke- ja lepinguhaldusteenuseid 

 Viia läbi regulaarseid tegevusi auditi- ja andmekaitsenõuete järgimiseks 

 Täita halduskohustusi 

                                                             
49 Kooskõlas Eurojusti määruse artikli 60 lõikega 4. 
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 Tagada üksusele pakutav tõhus haldustugi 

Eeldatavad tulemused 

 Saavutatud aasta tööprogrammi peamised tulemusnäitajad 

 Eelarve täitmine on optimeeritud 

 Ametikohtade loetelu täidetakse kiiresti ja õigel ajal 

 Minimaalne audititähelepanekute arv seoses raamatupidamise aastaaruannete 
usaldusväärsusega ning aruannete aluseks olevate tehingute õiguspärasuse ja korrektsusega 

 Minimaalne Euroopa Andmekaitseinspektori soovituste arv 

 IKT-taristu haldamisel ja toetamisel saavutatakse talitluspidevus ning pikaajalisem tõhusus 

Näitajad Lähtetase Sihttase Aruandlus 

Programmidokumendi kavandi esitamise viivitus  0 0 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

Saavutatud aasta tööprogrammi peamiste 
tulemusnäitajate protsent50 

4851 70 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
aastaaruann
e 

Eelarve täitmise protsent 99,99 95 Eelarve 
kvartaliülev
aade 

Täitumise määr 99,98 95 Eelarve 
aastaülevaa
de 

Maksete assigneeringute tühistamiste protsent  0,4 (≤) 5 Eelarve 
aastaülevaa
de 

Seaduslike tähtaegade piires tehtud maksete protsent 81,9 2021. aas
ta 
tulemus 

Eelarve 
kvartaliülev
aade 

Vabade ametikohtade määr 1 (≤) 2 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
aastaaruann
e 

Raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsusega 
seotud audititähelepanekute arv 

0 (≤) 1 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 

                                                             
50 Seda mõõdetakse üksnes nende peamiste tulemusnäitajate korral, mis on asjakohased, mõõdetavad ja hinnatavad ka 

2022. aastal 
51 2019. aasta tulemus – 71% – annab esinduslikuma lähtetaseme. 
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aastaaruann
e 

Aruannete aluseks olevate tehingute õiguspärasuse ja 
korrektsusega seotud audititähelepanekute arv 

2  0 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
aastaaruann
e 

Euroopa Andmekaitseinspektori uute soovituste arv 0 (≤) 10 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
aastaaruann
e 

Personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud 
kaebuste arv 

7 (≤) 
2021. aas
ta 
tulemus 

Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
kvartaliarua
nne 

IKT-taristu komponentide/vara protsent, mis 
asendatakse kooskõlas mitmeaastase tehnilise 
tegevuskavaga  

100 100 Peamiste 
tulemusnäit
ajate 
aastaaruann
e 
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3. Töökoormuse põhjused 
Tabel 4. Hinnangulised töökoormuse põhjused ja nendega seotud organisatsiooni eesmärgid 52 

Valdkond Töökoormuse põhjus Mõjutatud eesmärk 2019 2020 2021 2022 

T
e

g
e

v
u

s 
k

ri
m

in
a

a
la

sj
a

d
e

s 

Uute üleantud kohtuasjade arv, sh üleandmised, mis on pärit 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1 3 892 4 200 4 753 5 330 

(a) liikmesriikidest 1.1.1, 1.2.1 3 574 3 862 4 306 4 713 

(b) koostöölepinguga kolmandatest riikidest 
(v.a Ühendkuningriik)  

1.1.1, 1.2.1, 2.2.1 249 291 295 392 

(c) Ühendkuningriigist 53 1.1.1, 1.2.1, 2.2.1 69 47 82 89 

(d) Euroopa Prokuratuurist 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1 – – 70 136 

Eurojusti omaalgatuslike kohtuasjade arv 54 1.2.1 – – p.m. p.m. 

Eelmistest aastatest jätkunud kohtuasjade arv 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1 3 912 4 599 4 807 5 324 

K
o

h
tu

a
sj

a
d

e
 

ri
st

v
õ

rd
lu

s55
 

Artikli 21 teavituste arv 1.1.1, 1.2.1 77 49 94 102 

Terrorismivastase võitluse registriga seotud kinnitatud seoste 
arv 

1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 3.1.1 – – p.m. p.m. 

Päringutabamuse või selle puudumisega seotud päringute arv 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 3.1.1 – – p.m. p.m. 

O
p

e
ra

ti
iv

k
o

h
tu

m
is

e
d

 

Korraldatud/rahastatud koordineerimisnõupidamiste arv: 1.1.1 428 371 488 530 

Välisriigis toimuvate kohtumiste protsent 1.1.1 7% 3% 7% 7% 

Välisosalejate arv 1.1.1 3 845  1 458 4 248 4 671 

Korraldatud/rahastatud koordineerimiskeskuste arv 1.1.1 27 19 29 30 
 

                                                             
52 Kui COVID-19 kriisil oli konkreetsele töökoormuse põhjusele oluline mõju, on esinduslikum 2019. aasta tulemus ja vastav 2020. aasta tulemus on kaldkirjas. 
53 Ühendkuningriik oli kuni 2020. aasta jaanuari lõpuni liikmesriik ning lähetas 2021. aasta jaanuaris Eurojusti sideprokuröri 
54 Varasemate andmete puudumise tõttu ei ole võimalik prognoosida Eurojusti omaalgatuslikke kohtuasju. Sellele vaatamata eeldab Eurojust, et aastatel 2021–2022 nende kohtuasjade 
arv suureneb, sest vastavate Eurojusti määruse sätete rakendamisse ja jälgimisse suhtutakse süstemaatilisemalt. 
55 Artikli 21 teavituste osas põhinevad prognoosid varasematel andmetel, kuid töökoormuse muid põhjusi ei saa prognoosida, sest puuduvad varasemad andmed. Samas eeldatakse, et  

komisjoni õigusemõistmise digipöörde visiooniga seotud õigusalased ja tehnilised arengud avaldavad neile töökoormuse põhjustele olulist mõju. 
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Valdkond Töökoormuse põhjus Mõjutatud eesmärk 2019 2020 2021 2022 

K
ri

m
in

aa
la

sj
ad

es
 

te
ge

vu
se

ga
 

se
o

tu
d

 
to

o
te

d
 

Kriminaalasjadega seotud tegevuses pakutava toe tulemused 
(sh õigusalased arvamused, analüüsid ja muud tooted, millega 
toetatakse koordineerimisnõupidamisi/koordineerimiskeskusi) 

1.1.1, 1.2.1 800 777 844 931 

Ü
h

is
ed

 
u

u
ri

m
is

rü
h

m
a

d
 

Ühiste uurimisrühmade rahalise toetamise eelarve 
1.1.1, 1.3.1 1,442 miljonit 

eurot 
1,942 miljonit 

eurot 
1,942 miljonit 

eurot 
1,942 miljonit 

eurot 

Tegevustoetust saavate ühiste uurimisrühmade arv, sh 1.1.1, 1.3.1 270 268 344 381 

uued ühised uurimisrühmad  1.1.1, 1.3.1 103 75 128 140 

V
õ

rg
u

st
ik

u
 

k
o

h
tu

m
is

e
d

 

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku sekretariaadi kohtumiste arv 1.3.1 5 5 5 5 

Ühiste uurimisrühmade võrgustiku sekretariaadi kohtumiste arv 1.3.1 3 7 3 3 

Genotsiidivõrgustiku sekretariaadi kohtumiste arv 1.3.1 4 3 4 4 

M
u

u
d

 k
o

h
tu

m
is

ed
 Eurojusti kohtumiste arv, sh 1.3.1, 4.1.1 5 4 7 7 

Euroopa küberkuritegevuse vastase õigusalase koostöö 
võrgustikuga 

1.3.1 2 2 2 2 

peaprokuröride konsultatiivfoorumiga 4.1.1 1 0 1 1 

Eurojusti võõrustatud erakorraliste väljasõidukoosolekute arv, mis 
on seotud ELi poliitikatsükliga 

4.1.1 6 1 8 9 

K
ü

la
st

u
se

d
 

Võõrustatud külastuste arv, sh 4.1.1, 4.2.1 240 46 245 245 

(a) VIP-külastused  4.1.1, 4.2.1 95 24 95 95 

(b) Õppekülastused  4.2.1 76 9 80 80 

(c) Muud külastused  4.2.1 69 13 70 70 

T
u

ru
n

d
u

sv
ah

en
d

id
 

Riikide õpikodade arv 4.2.1 7 1 6 6 

Pressiürituste arv 4.2.1 4 3 4 4 

Avalike teavitustegevuse toodete arv 4.2.1 413 570 500 500 

Ühismeediakanalite arv  4.2.1 2 3 3 3 
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Lisad 

I. Organisatsiooniskeem56 

 

                                                             
56 Arvnäitajad põhinevad töötajate arvul 31. detsembri 2020 seisuga, sh 2 ametisse nimetamist Eurojusti finantseeskirjade artikli 38 lõike 2 alusel ja 3 tasuta tööle lähetatud riiklikku 

eksperti. 
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II. Vahendite eraldamine tegevuste kaupa 
Tabel 5. 2022–2024. aasta mitmeaastaste eesmärkide tegevuspõhise eelarve vaade 57 

                                                             
57 Mitmeaastaste eesmärkide ja tegevuste kohta ei ole teavet varasemate aastate tegeliku vahendite kasutuse kohta, sest mitmeaastase tööprogrammi ülesehitust on muudetud ning Eurojusti 
tegevuspõhise kuluarvestuse protsesside ja aruandlusvahendite prioriteetsust vähendati. Eurojusti tegevuspõhise eelarve metoodika kohaselt eraldatakse kavandatud rahalised vahendid: 

- 2022. aastaks, jaotades horisontaalsed tegevusvahendid proportsionaalselt tegevuse aastategevuste/eesmärkidega ja kooskõlas mittekoosseisuliste töötajate eeldatava tööaja jaotusega 

(st 40% 1. mitmeaastasele eesmärgile ning 15% igale muule 2.–5. eesmärgile), ning 

- aastateks 2023–2024, kasutades proportsionaalset eraldamist eri mitmeaastaste eesmärkide ja strateegiliste tegevusvaldkondade vahel sarnaselt 2022. aastale, sest vastavaid aasta 
eesmärke/tegevusi ei ole veel määratletud. 

III ja IV lisa kohaselt ei näe Eurojust aastateks 2022–2024 ette personali / tööle lähetatud riiklike ekspertide seas täistööajale taandatud töötajate arvu suurendamist ning seostab prognoositud 
eelarve suurenemist peamiselt muude kuludega. 

MITMEAASTANE 
STRATEEGIA 2022–2024 

2022. aasta tööprogramm 2023 2024 

Mitme
aastan

e 
strate
egiline 
eesmä

rk 
(MASO

) 

Strateegiline 
tegevusvaldkond 

(SAA) 
Aastategevus Aastategevuse eesmärk 

Täistö
öajale 
taand
atud 

töötaj
ate 
arv 

Täistööajal
e 

taandatud 
töötajate 

kulud 

Kulud, mis 
ei ole 

seotud 
töötajate / 

riiklike 
ekspertide

ga 

Eelarve Eelarve Eelarve 

1
- 

T
e

g
e

v
u

s 
k

ri
m

in
a

al
a

sj
a

d
es

 1(a) – Kiire ja 
kvalitatiivne 
reageerimine 
liikmesriikide 
taotlustele 

1.1 - Pakkuda 
üleantud 
kohtuasjades 
laiaulatuslikke ja 
vajadustele 
vastavaid tegevus- 
ja õigusalaseid 
eksperditeadmisi 

1.1.1 - Tõhustada 
dünaamilist ja 
kvaliteetset abi, et 
suurendada üleantavate 
keeruliste piiriülese 
kuritegevuse juhtumite 
arvu 

80,8  7 446 918 9 696 691 17 143 610 17 807 794 18 599 460 

1(b) – Seoste ning 
uurimise või 
süüdistuse 

1.2 - Kasutada 
uusi 
tegevusandmete 

1.1.2 - Täiendada 
Eurojusti võimet 
tegutseda omal algatusel 

4,0   383 181  199 970  583 150  605 743  632 672 
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esitamise lünkade 
proaktiivne 
tuvastamine 

analüüsi ja 
ristvõrdluse 
suutlikkuse 
võimalusi 

ja olukordades, kus 
kuritegevuse vastane 
võitlus nõuab ühistel 
alustel süüdistuse 
esitamist 

1(c) – Operatiivko
ostöö Eurojusti 
hallatavate ja 
toetatavate 
võrgustikega 

1.3 - Toetada 
spetsialistide 
võrgustikke ja 
arendada 
sünergiat nendega 

1.1.3 - Tugevdada 
tegevust ja vastastikust 
täiendavust 
kohtuspetsialistide 
võrgustikega 

20,2  1 878 581 1 580 948 3 459 529 3 593 559 3 753 315 

Mitmeaastase strateegilise eesmärgi 1 (kriminaalasjadega seotud 
tegevuse) vahesummad 

105,1 9 708 680 11 477 609 21 186 289 22 007 096 22 985 447 
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MITMEAASTANE 
STRATEEGIA 2022–2024 2022. aasta tööprogramm 2023 2024 

Mitme
aastan

e 
strate
egiline 
eesmä

rk 
(MASO

) 

Strateegiline 
tegevusvaldkond 

(SAA) 
Aastategevus Aastategevuse eesmärk 

Täistö
öajale 
taand
atud 

töötaj
ate 
arv 

Täistööajal
e 

taandatud 
töötajate 

kulud 

Kulud, mis 
ei ole 

seotud 
töötajate / 

riiklike 
ekspertide

ga 

Eelarve Eelarve Eelarve 

2
- 

K
o

o
st

ö
ö

 

2(a) - Koostöö 
justiits- ja 
siseküsimuste 
partnerite ja 
OLAFiga 

2.1 - Edendada 
koostööd justiits- 
ja siseküsimuste 
partneritega 

2.1.1 - Tugevdada 
koostööd Euroopa 
Prokuratuuri, Europoli, 
Frontexi ja OLAFiga 

13,7  1 344 526 895 466 2 239 992 2 881 150 3 009 235 

2.1.2 - Tõhustada 
kriminaalõiguse alast 
koostööd ühisalgatuste 
kaudu muude justiits- ja 
siseküsimuste 
partneritega 

3,2   325 391  208 307 533 698 

2(b) - Koostöö 
kolmandate 
riikide ja 
rahvusvaheliste 
organisatsioonide
ga 

2.2 - Rakendada 
mitmeaastast 
strateegiat ja muid 
koostööalgatusi 
kolmandate riikide 
ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide
ga 

2.2.1 - Tugevdada 
koostööd kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega 

9,9  1 009 617  642 703 1 652 321 1 716 336 1 792 637 

2(c) - Operatiivkoo
stöö 
välisrahastusega 
projektid 

2.3 - Rakendada 
välisrahastusega 
koostööprojekte 

2.3.1 - Tõhustada 
tegevussuutlikkust ja/või 
koostööd partneritega 
välisrahastuslepingute 
kaudu 

3,1  271 559  203 226 474 785 493 179 515 104 

Mitmeaastase strateegilise eesmärgi 2 (koostöö) vahesummad 29,9  2 953 804 1 949 703 4 903 508 5 090 664 5 316 976 
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58 Arvnäitajad kajastavad üksnes olemasolevaid vahendeid, mitte täiendusi, mida on vaja õigusemõistmise digipöörde programmi/pro jektide, sh uue kohtuasjade haldamise süsteemi 
rakendamiseks ning mis saadakse eeldatavasti eelarve(te) ja/või Eurojusti määrusega seotud finantsselgituse muutmise kaudu. 

MITMEAASTANE 
STRATEEGIA 2022–2024 

2022. aasta tööprogramm 2023 2024 

Mitme
aastan

e 
strate
egiline 
eesmä

rk 
(MASO

) 

Strateegiline 
tegevusvaldkond 

(SAA) 
Aastategevus Aastategevuse eesmärk 

Täistö
öajale 
taand
atud 

töötaj
ate 
arv 

Täistööajal
e 

taandatud 
töötajate 

kulud 

Kulud, mis 
ei ole 

seotud 
töötajate / 

riiklike 
ekspertide

ga 

Eelarve Eelarve Eelarve 

3
- 

D
ig

iü
le

m
in

ek
 

3(a) – IKT-
tegevussuutlikkus 

3.1 – Arendada 
edasi IKT-
tegevussuutlikkust 

3.1.1 – Suurendada 
Eurojusti aktiivset 
panustamist 
õigusemõistmise 
digipöördesse, et 
täiustada teabevahetust 
ja koostalitlusvõimet58 

3,98  413 489  319 951  733 441 5 960 187 6 225 154 

3.1.2 – Tõhustada 
kriminaalasjadega seotud 
tegevusele ja 
kohtuspetsialistidele 
pakutavat tuge 
olemasolevate IKT-
süsteemide ja 
operatiivteabe 
edastamise lahenduste 
kaudu 

20,3  1 971 695 3 032 752 5 004 447 

Mitmeaastase strateegilise eesmärgi 3 (digipööre) vahesummad 24,3  2 385 184 3 352 703 5 737 887 5 960  187 6 224 154 
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4
- 

S
tr

a
te

e
g

il
in

e
 t

e
ge

vu
s 

4(a) – Eksperditea
dmiste jagamine 
ELi asutuste ja 
kohtuspetsialistid
ega  

4.1 – Koguda, 
analüüsida ja 
levitada 
kriminaalasjadega 
seotud tegevusest 
saadud parimaid 
tavasid ja 
kogemusi 

4.1.1 – Tõhustada 
Eurojusti 
institutsioonilisi teadmisi 
ja eksperditeadmisi, et 
toetada kohtuspetsialiste 
ja ELi strateegilisi 
algatusi justiits- ja 
siseküsimuste 
valdkonnas 

38,11  3 450 525 1 467 668 4 918 193 5 108 735 5 335 850 

4(b) – Ametisisene 
ja -väline 
teabevahetus 

4.2 – Teavitada 
sidusrühmi 
Eurojusti 
saavutustest ja 
lisandväärtusest 

4.1.2 – Kasutada tõhusalt 
teavitusvõimalusi 
tegevus- ja 
strateegiaeesmärkide 
toetamiseks 

23,55 2 184 430 1 560 635 3 745 066 3 890 158 4 063 100 

Mitmeaastase strateegilise eesmärgi 4 (strateegiline tegevus) 
vahesummad 

61,7  5 634 955 3 028 303 8 663 258 8 998 893 9 398 086 
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59 Lisaks taotletud ELi toetusele hõlmavad 2022. aastaks prognoositud koguvahendid ka juba 2021. aastal värvatud lepingulisi täistööajale taandatud töötajaid, mida kavatsetakse katta 

vastavateks aastateks kavandatud Taani rahalise toetusega Eurojustile. Seega ei vasta need III lisas esitatud finantsandmetele. 

MITMEAASTANE 
STRATEEGIA 2022–2024 

2022. aasta tööprogramm 2023 2024 

Mitmeaas
tane 

strateegil
ine 

eesmärk 
(MASO) 

Strateegiline 
tegevusvaldkon

d (SAA) 
Aastategevus Aastategevuse eesmärk 

Täistö
öajale 
taand
atud 

töötaj
ate 
arv 

Täistööajal
e 

taandatud 
töötajate 

kulud 

Kulud, mis 
ei ole 

seotud 
töötajate / 

riiklike 
ekspertide

ga 

Eelarve Eelarve Eelarve 

5
- 

O
rg
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5(a) –  Organisatsi
ooni tõhusus 

5.1 – Rakendada 
tõhususe 
suurendamise 

strateegiat 

5.1.1 – Suurendada veelgi 
Eurojusti tegevuse tõhusust 
ja paindlikkust 

tegevusvajaduste täitmiseks 

21,4  2 105 986 1 855 672 3 961 659 4 115 143 4 298 086 

5(b) –  Organisats
iooni juhtimine ja 
sisekontroll 

5.2 – Rakendada 
organisatsiooni 
juhtimise ja 
sisekontrolli 

strateegia 

5.2.1 – Tugevdada 
organisatsiooni juhtimist ja 
sisekontrolli, et kolleegium 
saaks keskenduda oma 

tegevusülesannetele 

11,0  1 153 291  628 010 1 781 296 1 850 308 1 932 565 

5(c) – Keskkonna
juhtimine  

5.3 – Rakendada 
keskkonnajuhtimise 
strateegiat 

5.3.1 – Vähendada Eurojusti 
CO2 jalajälge ja heitmeid 

0,2  15 983 19 953 35 936 37 328 38 987 

5(d) –  Eurojusti 
määruse 
läbivaatamine 

5.4 – Toetada 
Eurojusti määruse ja 
ülesannete 
muutmise menetlust 

5.4.1 – Tagada Eurojusti 
ülesandeid mõjutavate 
õigusloomeprotsessi 
tulemuste õigeaegne 

rakendamine 

1,6  162 828 89 573 252 401 262 180 273 835 

Mitmeaastase strateegilise eesmärgi 5 (organisatsiooni suutlikkus ja 
tõhusus) vahesummad 

34,1 3 438 088 2 593 203 6 031 291 6 264 959 6 543 474 

Kõigi mitmeaastaste eesmärkide vahesumma 59 255,0  24 120 712 22 401 522 46 522 234 48 321 800 50 470 000 
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III. Rahalised vahendid 
Tulud 

Tabel 6. Tulude ülevaade 

Tulud 
2021 2022 

Ameti hinnang Eelarveprognoos 

Euroopa Liidu toetus 43 797 699 45 786 844  

Muud tulud 60 p.m. p.m. 

Kokku 43 797 699 45 786 844  

Tabel 7. Üldtulud 

Tulud 
Täidetud 

2020. aastal 

Ameti 

hinnang 

2021. aasta

ks 

2022 Vahe 

2022/

2021 

(%) 

Kavandatud 

2023 
Kavandatud 

2024 Ameti 

taotlus 

Eelarvepro

gnoos 

1. Tulu lõivudest 
ja tasudest 

0 0 0 0 0% 0 0 

2. Euroopa Liidu 

toetus 61 

41 546 678 43 797 699 45 603 522 45 786 844  4,5% 48 321 800 50 470 000 

- Sellest 
varasemate 

359 504 952 693 179 945 179 945 –81,1% p.m. p.m. 

                                                             
60 2021.–2022. aastal eeldab Eurojust saada muid tulusid seoses järgmisega: 

 i) Taani rahaline toetus konkreetseteks aastateks, mis arvutatakse protsendina ELi kogutoetusest kooskõlas Eurojusti ja Taani Kuningriigi vahelise koostöölepinguga ja mis on esialgsel  
hinnangul aastas ligikaudu 1 miljon eurot 2021. ja 2022. aastal; 

ii) liidu lisarahastus projekti SIRIUS ja EUIPO suurendatud koostöö meetmetele jaoks, kooskõlas vastavate toetus - ja teenustaseme lepingute rahastussätetega, nagu on esitatud XI lisas, ja 

iii) toetustest, rahalistest toetustest ja teenustaseme kokkulepetest saadavad võimalikud täiendavad liidu rahalised vahendid, mis  on esitatud XI lisas. 
61 Õigusemõistmise digipöördega seotud 2022.–2024. aasta tulude asjus tuleb komisjoniga täiendavalt konsulteerida. 
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aastate ülejäägist 

tulenev 

sihtotstarbeline 

tulu 

3. Kolmandate 
riikide 

(sh EFA/EFTA ja 

kandidaatriikide) 

toetus 

0 0 0   0 0% 0 0 

- Sellest 
EFA/EFTA 

(v.a Šveits) 

0 0 0   0 0% 0 0 

- Sellest 

kandidaatriikidel

t 

0 0 0   0 0% 0 0 

4. Muud 

toetused 62 

851 499 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

5. Haldustegevus 189 097 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

- Sellest ELi 

toetuse kaudu 

komisjoni 

makstud 

rahalistelt 

vahenditelt 
kogunenud 

intress 

0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

                                                             
 62 2020. aastal sai Eurojusti Taani rahalise toetusena 2019. aastal 41 028 eurot ja  ja 2020. aastal 810 471 eurot kooskõlas Eurojusti ja Taani Kuningriigi koostöölepinguga. Esialgset e 

hinnangute kohaselt prognoosib Eurojust, et Taani aastane toetus aastateks 2021–2022 on ligikaudu 1 miljon eurot. 
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(raamfinantsmää

ruse artikkel 61) 

6. Tulu 

tasulistest 
teenustest 

0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

7. Eelarvetasaka

alu hälvete 

korrigeerimine 

0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Kokku 42 587 274 43 797 699 45 603 522 45 786 844 4,5% 48 321 800 50 470 000 

Tabel 8. Toetustest, rahalistest toetustest ja teenustaseme kokkulepetest saadavad täiendavad liidu rahalised vahendid 63 

Tulud 

Täidetud 

2020. aasta

l 

Ameti 

hinnang 

2021. aastak

s 

2022 

Vahe 

2022/2021 

(%) 

Kavandatu
d 2023 

Kavandatud 
2024 Ameti 

taotlus 

Eelarve
progno

os 

Toetuslepingutel 

põhinevad täiendavad 

liidu rahalised vahendid 

(raamfinantsmääruse 

artikkel 7) 

0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Rahalise toetuse 
lepingutel põhinevad 

täiendavad liidu 

rahalised vahendid 

(raamfinantsmääruse 

artikkel 7)  

5 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

                                                             
63 2020. aastal sai Eurojust Euroopa-Vahemere piirkonna partnerluse õigusprogrammi jaoks 5 miljonit eurot (st kogu toetuse summa) kooskõlas vastava koostöölepingu rahastuse sätetega. 
Aastatel 2021–2024 saab või võib saada Eurojust liidult täiendavat rahastust teistest toetuste või teenustaseme kokkulepetest, nagu on kirjeldatud XI lisas. 
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Teenustaseme 

kokkulepetel põhinevad 

täiendavad liidu 

rahalised vahendid 

(raamfinantsmääruse 

artikli 43 lõige 2)  

0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Kokku 5 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Kulud 

Eurojust kasutab ühiste uurimisrühmade toetuste ja õigusemõistmise digipöörde programmi/projektide jaoks liigendatud assigneeringuid.  

 Ühiste uurimisrühmade toetuste jaoks on 2022. aasta kulukohustuste ja maksete assigneeringud vastavalt 1 942 000 ja 1 745 322 eurot. Maksete 

assigneeringus kasutatakse mitme aasta kulukohustuste assigneeringut (st  600 000 eurot 2022. aastast, 700 000 eurot 2021. aastast ja 

445 322 eurot 2020. aastast). 

 Õigusemõistmise digipöörde 2022. aasta maksete assigneeringute asjus tuleb komisjoniga täiendavalt konsulteerida ning need määratakse 

paranduseelarve menetlusega. 

Tabel 9. Kulude ülevaade 

Kulud 

2021 2022 

Kulukohustuste 
assigneeringud 

Maksete assigneeringud 
Kulukohustuste 
assigneeringud 

Maksete assigneeringud 

1. jaotis – personalikulud 64 23 665 115  23 665 115 24 313 422  24 313 422  

2. jaotis – taristu- ja halduskulud 8 030 853 8 030 853 10 990 700 10 990 700 

3. jaotis − tegevuskulud 21 601 731  12 101 731 10 679 400 10 482 722 

                                                             
64 Eurojust kavatseb eraldada Taani rahalise toetuse 1. jaotise palkadele ja toetustele. Kooskõlas Eurojusti ja Taani Kuningriigi koostöölepinguga on toetuse summad ameti esialgsel hinnangul 
aastas ligikaudu 1 000 000 eurot 2021. ja 2022. aastal. 
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4. jaotis – tegevusprojektide kulud 65 p.m. p.m. p.m. p.m. 

Kokku 53 297 699  43 797 699 45 983 522 45 786 844  

 

Tabel 10. Kulukohustuste assigneeringud 

                                                             
65 4. jaotis hõlmab projekte ja meetmeid, mida rahastatakse täiendavatest liidu rahastamisallikatest vastavate toetuse, rahalise toetuse ja teenustaseme kokkulepete kohaselt, mis on esitatud 
XI lisas. Et toetus on olemuselt sihtotstarbeline välistulu, ei lisata seda eelarvepeatükkide kulukohustuste ja maksete assigneeringute tabelites se. 
66 2020. aastal makstud summa ametikohtade loeteluga ette nähtud ametikohtade eest sisaldab Taanilt 2019. ja 2020. aastaks saadud rahalist toetust summas 787 659 eurot ning seda käsitleti  
2020. aastal sihtotstarbelise välistuluna. 2020. aastal Taani rahalise toetusena saadud ülejäänud summa (63 840 eurot) kanti üle 2021. aastasse. 

Kulud 
Täidetud 

2020. aastal 
2021. aasta eelarve 

2022. aasta eelarve Vahe 
2022/2021 

(%)  
Kavandatud 2023 Kavandatud 2024 

Ameti taotlus Eelarveprognoos 

1. jaotis – personalikulud 22 319 532  23 665 115 24 136 900 24 313 422 2,7 % 25 763 200 26 642 200 

Palgad ja toetused 66 21 570 245  22 639 197 23 005 500 23 188 822 2,4% 24 581 500 25 373 100 

- Sellest ametikohtade loetelus 
olevatele ametikohtadele 

21 570 245  22 549 197 22 914 500 23 097 822 2,4% 24 400 000 25 191 600 

- Sellest välistöötajatele 0 90 000 91 000  91 000 1,1% 181 500 181 500 

Värbamiskulud 79 928 83 245 155 200  155 200 86,4% 171 900  186 300  

Tööandja sissemaksed 
pensionifondi 

0 0 0   0 0% 0 0 

Lähetuskulud 13 508 110 700 110 700  110 700 0% 90 000 98 800 

Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste 
taristu 

116 584 150 785 180 200  182 700 21,2% 216 500  256 800 

Koolitus 327 904  355 000 355 500  355 500 0,1% 369 600 383 600 

Sisseostetavad teenused 199 748 288 720 292 300  285 500 –1,1% 298 700 308 600  

Vastuvõtud, üritused ja esindamine 0 0 0   0 0% 0 0 
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Sotsiaalkindlustus 11 616 37 468 37 500  35 000 –6,6% 35 000 35 000 

Muud personalikulud 0 0 0   0 0% 0 0 

2. jaotis – taristu- ja halduskulud 9 276 596  8 030 853 8 492 000 10 990 700 36,9% 11 797 700 12 818 700 

Hoonete rentimine ja sellega 
seotud kulud 

6 127 867  6 062 279 6 131 100 6 131 100 1,1% 6 386 500 6 561 500 

Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning 
andmetöötlus 

2 942 127  1 733 033 2 120 500 4 520 500 160,8% 5 068 500 5 908 300 

Vallasvara ja seonduvad kulud 104 607  99 090 101 100  88 300 –10,9% 89 100 90 200 

Jooksvad halduskulud 41 824 61 018 62 300  62 300 2.1% 62 000 64 200 

Post/side 60 171 75 433 77 000  188 500 149,9% 191 600 194 500 

Koosolekukulud 0 0 0   0 0,0% 0 0 

Jooksvad tegevuskulud 0 0 0 0 0,0% 0 0 

 

Teave ja kirjastamine, uuringud 0 0 0   0 0,0% 0 0 

Uuringud 0 0 0   0 0,0% 0 0 

Muud taristu- ja halduskulud 0 0 0   0 0,0% 0 0 

3. jaotis – tegevuskulud 11 252 241  21 601 731 13 171 300 10 679 400 –11,8% 10 760 900 

 

11 009 100 

 

Kohtumised, koolitused ja 
esindamine 

1 169 434  3 144 955 3 148 800 3 148 800 0,1% 3 198 300 3 206 900 

Tegevusega seotud ja ekspertide 
lähetused 

1 315 996  2 148 922 2 158 400 2 158 400 0,4% 2 126 700 2 163 500 

Suhtekorraldus ja trükised 577 613  724 642 816 000  816 000 12,6% 863 700 926 800 
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Isikuandmete töötlemise ja 
dokumentidega seotud kulud 

5 883 711  12 342 150 3 796 500 1 297 800 –89,5% 1 318 000 1 416 400 

 

Dokumentide tõlkimine 325 972  744 192 744 000  750 800 0,9 % 750 000 783 300 

Euroopa õigusalase koostöö 
võrgustiku projektid, kohtumised ja 
muud kulud 

434 855  435 000 435 000  435 000 0,0% 435 000 436 100 

Ühise järelevalveasutuse 
kohtumiste ja esindamisega seotud 
kulud 

0 0 0   0 0,0% 0 0 

Ühise uurimisrühma toetused, 
kohtumised ja muud kulud 

1 493 401  2 000 870 2 008 000 2 008 000 0,4% 2 002 000 2 007 000 

Genotsiidivõrgustiku kohtumised ja 
muud kulud 

51 260 61 000 64 600  64 600 5,9% 67 200 69 100 

4. jaotis – tegevusprojektide 
kulud  

853 204 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 



  Ühtne programmidokument 2022–2024 

Viimane ajakohastus: Detsember 2021 Lk 58/83 

Tabel 11. Maksete assigneeringud 

                                                             
67 Et 2020. aastal Euroopa-Vahemere piirkonna partnerluse õigusprogrammi eest saadud kogusummat 5 000 000 eurot käsitleti sihtotstarbelise välistuluna, kanti ülejäänud kulukohustuste 
assigneeringud (4 146 796 eurot) üle 2021. aastasse. 
68 2020. aastal makstud summa ametikohtade loeteluga ette nähtud ametikohtade eest sisaldab Taanilt 2019. ja 2020. aastaks saadud rahalist toetust summas 787 659 eurot ning seda käsitleti  
2020. aastal sihtotstarbelise välistuluna. 2020. aastal Taani rahalise toetusena saadud ülejäänud summa (63 840 eurot) kanti üle 2021. aastasse. 

Lepingutel põhinevate 
tegevusprojektidega seotud kulud 
67 

853 204 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Kokku 43 701 573 53 297 699  45 800 200 45 983 522 –13,7% 48 321 800  50 470 000  

Kulud Täidetud 2020. aastal 2021. aasta eelarve 
2022. aasta eelarve Vahe 

2022/2021 
(%)  

Kavandatud 2023 Kavandatud 2024 
Ameti taotlus Eelarveprognoos 

1. jaotis – personalikulud 22 320 136 23 665 115 24 136 900  24 313 422  2,7 % 25 763 200 

 

26 642 200 

 

Palgad ja toetused 68 21 570 245 22 639 197 23 005 500 23 188 822  2,4% 24 581 500  25 373 100  

- Sellest ametikohtade loetelus 
olevatele ametikohtadele 

21 570 245 22 549 197 22 914 500 23 097 822 2,4% 24 400 000 25 191 600 

- Sellest välistöötajatele 0 90 000 91 000  91 000 1,1% 181 500 181 500 

Värbamiskulud 99 090 83 245 155 200  155 200 86,4% 171 900 186 300 

Tööandja sissemaksed 
pensionifondi 

0 0 0   0 0% 0 0 

Lähetuskulud 13 508 110 700 110 700  110 700 0% 90 000 98 800 

Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste 
taristu 

140 325 150 785 180 200  182 700 21,2% 216 500 256 800 

Koolitus 295 926 355 000 355 500  355 500 0,1% 369 600 383 600 

Sisseostetavad teenused 189 426 288 720 292 300  285 500 –1,1% 298 700 308 600 
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Vastuvõtud, üritused ja 
esindamine 

0 0 0   0 0% 0 0 

Sotsiaalkindlustus 11 616 37 468 37 500  35 000 –6,6% 35 000 35 000 

Muud personalikulud 0 0 0   0 0% 0 0 

2. jaotis – taristu- ja 
halduskulud 

8 007 342 8 030 853 8 492 000 10 990 700 36,9% 11 797 700 12 818 700 

Hoonete rentimine ja sellega 
seotud kulud 

5 755 443 6 062 279 6 131 100 6 131 100 1,1% 6 386 500 6 561 500 

Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
ning andmetöötlus 

2 022 827 1 733 033 2 120 500 4 520 500 160,8% 5 068 500 5 908 300 

Vallasvara ja seonduvad kulud 121 109 99 090 101 100  88 300 –10,9% 89 100 90 200 

Jooksvad halduskulud 43 117 61 018 62 300  62 300 2,1% 62 000 64 200 

Post/side 64 846 75 433 77 000  188 500 149,9% 191 600  194 500 

Koosolekukulud 0 0 0   0 0% 0 0 

Jooksvad tegevuskulud 0 0 0   0 0% 0 0 

Teave ja kirjastamine 0 0 0   0 0% 0 0 

Uuringud 0 0 0   0 0% 0 0 

Muud taristu- ja halduskulud 0 0 0   0 0% 0 0 

3. jaotis – tegevuskulud 9 549 216 12 101 731 12 974 622  10 482 722 –13,4% 10 760 900 11 009 100 

Kohtumised, koolitused ja 
esindamine 

1 252 754 3 144 955 3 148 800 3 148 800 0,1% 3 198 300 3 206 900 

Tegevusega seotud ja ekspertide 
lähetused 

1 325 785 2 148 922 2 158 400 2 158 400 0,4% 2 126 700 2 163 500 

Suhtekorraldus ja trükised 561 143 724 642 816 000  816 000 12,6% 863 700 926 800 
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Eelarve täitmise tulemus 

 

 

 

                                                             
69 Õigusemõistmise digipöördega seotud 2022.–2024. aasta maksete assigneeringute asjus tuleb komisjoniga täiendavalt konsulteerida. 
70 Et 2020. aastal Euroopa-Vahemere piirkonna partnerluse õigusprogrammi eest saadud kogusummat 5 000 000 eurot käsitleti sihtotstarbelise välistuluna, kanti ülejäänud maksete 

assigneeringud (4 791 374 eurot) üle 2021. aastasse. 

Isikuandmete töötlemise ja 
dokumentidega seotud kulud 69 

4 509 083 2 842 150 3 796 500 1 297 800 –54,3% 1 318 000 1 416 400 

Dokumentide tõlkimine 292 389 744 192 744 000 750 800 0,9 % 750 000 783 300 

Euroopa õigusalase koostöö 
võrgustiku projektid, kohtumised 
ja muud kulud 

265 965 435 000 435 000 435 000 0% 435 000 436 100 

Ühise järelevalveasutuse 
kohtumiste ja esindamisega 
seotud kulud 

  122 0 0   0 0% 0 0 

Ühise uurimisrühma toetused, 
kohtumised ja muud kulud 

1 318 740 2 000 870 1 811 322 1 811 322 –9,5% 2 002 000 2 007 000 

Genotsiidivõrgustiku kohtumised 
ja muud kulud 

23 234 61 000 64 600  64 600 5,9% 67 200 69 100 

4. jaotis – projektide 
tegevuskulud 

208 626 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Lepingutel põhinevate 
projektidega seotud tegevuskulud 
70 

208 626 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Kokku 40 085 320 43 797 699 45 603 522 45 786 844  4,5% 48 321 800  50 470 000 
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Tabel 12. Eelarve täitmise tulemus 71 

Eelarve täitmise tulem 2018 2019 2020 

Eelmiste aastate ülejäägist pärit reserv (+) 0 0 0 

Tegelikult saadud tulu (+) 38 394 478 39 773 839 47 587 274 

Tehtud maksed (–) –34 730 296 –35 360 535 –36 771 196 

Assigneeringute ülekandmine (–) –4 817 747 –3 714 964 –11 036 838 

Ülekantud assigneeringute tühistamine (+) 333 759 225 810 173 209 

Eelmise aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringu 
ülekandmisega seotud korrigeerimine (+) 

1 179 678 29 401 227 631 

Vahetuskursi erinevused (+/–) -368 -858 -136 

Eelmise aasta negatiivse saldo korrigeerimine (–) 0 0 0 

Kokku 359 504 952 693 179 945 

2020. aasta eelarve täitmise tulem kajastab peamiselt 2021. aastasse ülekantud assigneeringuid. 

Need on järgmised, v.a ülekantud sihtotstarbeline välistulu 4 855 214 eurot. 

2020. aastast kanti 2021. aastasse üle kulukohustusi summas 7 452 843 eurot, millest 6 129 948 eurot tuleneb liigendamata assigneeringutest ja 
1 322 895 eurot liigendatud assigneeringutest, mille moodustasid ühiste uurimisrühmade toetuste rahuldamata nõuded. 

Maksete assigneeringute automaatsete ülekandmiste summa oli 6 181 623 eurot. See on oluliselt suurem kui summad, mis kanti üle 2019. aastast 
2020. aastasse (3 714 964 eurot) ning on peamiselt seotud järgmiste tasumata korralduste/maksetega: 

 investeeringud IKT-projektidesse ja taristusse, et toetada kaugtöövõimalusi ja talitluspidevust (4 200 000 eurot); 

 hooneteenused (kommunaalteenused, hooldus, turve jt) ja seonduvad investeeringud (718 000 eurot), 

 organisatsiooni teabevahetus, sh tõlked, e-raamatud ja tellimused (358 000 eurot), 

 Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku projektid, eelkõige seoses võrgustiku veebikohaga (304 000 eurot), 

 personali koolitused ja arendamine (161 000 eurot), 

                                                             
71 2020. aasta arvutused hõlmavad sihtotstarbelist välistulu, mille mõju eelarve tulemusele on siiski neutraalne. 
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 koordineerimisnõupidamised ja muud Eurojusti kohtumised, eelkõige seoses tõlke ning audiovisuaaltoega (81  000 eurot), ning 

 2020. aasta sihtotstarbeline sisetulu (C4), peamiselt hoonehalduseks ja kommunaalteenusteks (52 000 eurot). 

Nagu ka 2019. aastal, puudusid mitteautomaatsed maksete assigneeringute ülekanded 2021. aastasse (C2). 

Lisaks kajastab 2020. aasta eelarve täitmise tulem assigneeringute järgmisi tühistamisi. 

 2020 C1: 
o liigendamata kulukohustuste ja maksete assigneeringud (4306 eurot): 2020. aastal oli eelarve täitmise määr 99,99% (2019. aastal 99,88%). 

Liigendamata assigneeringute tühistamise määr oli madal – üksnes 0,01% eelarvest – ning oli seotud prognoositud ja tegelike kulude 

erinevusega, eelkõige tegevusega ja lähetustega seotud tõlgete eest (2000 eurot igas valdkonnas). 

o Ühiste uurimisrühmade toetuste liigendatud maksete assigneeringud (2529 eurot): seda summat ei kasutatud aasta lõpuks ära ja seda ei kanta 

üle 2021. aastasse. 

 2020 C5 (37 eurot): Eurojust ei kasutanud seda summat transpordivahendite hoolduseks ning seega tühistas selle.  

 2020 C8 (173 209 eurot): 2020. aastasse ülekantud liigendamata (maksete) assigneeringute tühistamised kajastasid prognoositust madalamaid 

kulusid seoses koordineerimisnõupidamiste ja muude Eurojusti kohtumiste (49 000 eurot), personalikoolituste 31 000 eurot), IKT-

tegevusprojektide (19 000 eurot), side (13 000 eurot), tegevustega seotud lähetuste (10 000 eurot), Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku 

(8000 eurot) ja organisatsiooni teabevahetusega (7000 eurot). 

 Liigendatud assigneeringutest tulenevad kulukohustused (85 853 eurot): see summa on ühise uurimisrühma toetustega seotud kulukohustused, mis 

tulenesid 2018. aasta kulukohustuste assigneeringutest ja mida (taas)kasutati toetustena 2018. ja 2019. aastal. Seonduvaid nõudeid hüvitati 

2020. aasta lõpuni madalamal tasemel kui abisaajatele antud algseid toetusi ning pärast seda ei lubatud neid rahalisi vahendeid kas utada uute 

toetuste jaoks. 
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IV. Inimressursside kvantitatiivne ülevaade 
Tabel 13. Ametikohtade loetelus ettenähtud ametikohtadel töötavad koosseisulised töötajad 72 

Liik 

2020 2021 2022 2023 2024 

Heakskii
detud 

Täidetud 
Täitumus 

(%) 
Heakskii

detud 
Heakskiidetu

d 
Kavandatud Kavandatud 

Administraatorid 
(AD) 

100 86 86% 100 104 104 104 

Assistendid (AST) 
73 

107 119 111% 107 106 106 106 

Assistendid/sekret
ärid (AST/SC) 74 

0 0 0 0 0 0 0 

Kokku 207 205 99% 207 210 210 210 

Tabel 14. Koosseisulised töötajad ja riiklikud eksperdid, kelle ametikoht ei ole ametikohtade loetelus 75 

Liik 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kavas Hõivatud 
Hõivemäär 

(%) 
Kavas Kavas Kavandatud Kavandatud 

Lepingulised 
töötajad 

16 16,3 102% 30 24 30 30 

Lähetatud 
riiklikud 
eksperdid 

21 19,4 92,4% 21 21 21 21 

Kokku 37 35,7 96,5% 51 45 51 51 

Tabel 15. Muud mittekoosseisulised töötajad 76 

Liik 
2020 2021 2022 2023 2024 

Hõivatud Kavandatud Kavandatud Kavandatud Kavandatud 

Riiklikud bürood 87 87 87 87 87 

Taani esindajad 3 3 3 3 3 

Ühendkuningriigi osalejad 5 – – – – 

Kolmandate riikide sideprokurörid 11 16 16 16 16 

Kokku 106 106 106 106 106 

                                                             
72 2020. aasta arvnäitajad põhinevad töötajate arvul 31. detsembri 2020 seisuga ja sisaldavad 7 saadetud pakkumist. 
73 12 AD-ametikohta täidavad praegu AST-ametikohaga töötajad. Seda probleemi lahendatakse 2018. aastast alates, kui 19 
AD-ametikohta täitsid AST-ametikohaga töötajad, ning sellega tegeletakse järk-järgult. 
74 Olemas on 3 AST/SC-ametikohta, mida praegu täidavad AST-ametikohaga töötajad. 
75 2020. aasta arvnäitajad viitavad aasta keskmisele täistööajale taandatud töötajate arvule. Need hõlmavad täiendavaid 
lepingulisi töötajaid, kes värvati Taani aastatoetuse abil, lisaks 16 töötajale, kelle kulud kaeti eelmiste aastate eelarvetega. 
Riiklike ekspertide hulka ei ole arvestatud 2020. aasta keskmiselt 3 tasuta lähetatud täistööajale taandatud riiklikku 

eksperti. 
76 Arvnäitajad sisaldavad ka töötajaid, kes ei tööta Haagis, ning riiklikud bürood ei hõlma Taanit, sest Taani loobus Eurojusti 
määruse kohaldamisest. 2020. aasta arvnäitajad põhinevad töötajate arvul 31. detsembri seisuga ning hõlmavad 
8 sideprokuröridega riiki (Gruusia, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Serbia, Šveits, Ukraina ja Ameerika 

Ühendriigid). 2021.–2024. aasta arvnäitajad hõlmavad Ühendkuningriike kui sideprokuröridega riiki. 
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Tabel 16. Toetuste, rahaliste toetuste või teenustaseme kokkulepetega rahastatavad lisatöötajad ja riiklikud 

eksperdid 77 

Liik 
2020 2021 2022 2023 2024 

Hõivatud Kavas Kavandatud Kavandatud Kavandatud 

Lepingulised töötajad 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 

Lähetatud riiklikud eksperdid 0 p.m. p.m. p.m. p.m. 

Kokku 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 

Tabel 17. Ametivälised teenuseosutajad 78 

Teenuseosutaja liik 
2020 2021 2022 2023 2024 

Hõivatud Kavandatud Kavandatud Kavandatud Kavandatud 

Struktuuriteenuste osutajad 38,8 41,8 42 41 34 

Ajutised töötajad 0 1 1 1 1 

Kokku 38,8 42,8 43 42 35 

Tabel 18. Mitmeaastane personalipoliitika kava 79 

Tegevus
üksus ja 
palgaast

e 

2020 2021 2022 2023 2024 

Heakskiidetud Täidetud Heakskiidetud Heakskiidetud Kavandatud Kavandatud 

Alalise
d 

ametik
ohad 

Ajutise
d 

ametik
ohad 

Alalise
d 

ametik
ohad 

Ajutise
d 

ametik
ohad 

Alalised 

ametiko
had 

Ajutise
d 

ametik
ohad 

Alalised 

ametiko
had 

Ajutise
d 

ametik
ohad 

Alalise
d 

ametik
ohad 

Ajutise
d 

ametik
ohad 

Alalise
d 

ametik
ohad 

Ajutise
d 

ametik
ohad 

AD 16             

AD 15             

AD 14  1  1  1  1  1  1 

AD 13  1    1  1  1  1 

AD 12  1    1  2  2  2 

AD 11  5  3  5  7  7  7 

AD 10  12  4  12  14  14  14 

AD 9  22  21  22  23  23  23 

AD 8  21  15  21  24  25  25 

AD 7  29  13  29  20  20  20 

AD 6  2  16  2  4  4  4 

                                                             
77 2020. aasta arvnäitajad viitavad aasta keskmisele täistööajale taandatud töötajate arvule. XI lisas on prognoosid 
aastateks 2021–2024. 
78 2020. aasta arvnäitajad viitavad aasta keskmisele täistööajale taandatud töötajate arvule. 
79 2020. aasta arvnäitajad põhinevad töötajate arvul 31. detsembri 2020 seisuga. Need sisaldavad 31. detsembriks 2020 
saadetud 7 pakkumist. Kooskõlas Eurojusti finantseeskirjade artikli 38 lõikega 2 nimetati ametisse 2 isikut, et leevendada 
osalise tööajaga töö mõju ja eelkõige 2020. aasta keskmiselt 3,9 täistööajale taandatud osalise tööajaga ametikoha kaotust. 
2022.–2024. aasta andmed sisaldavad eraldisi, mis põhinevad ümberliigitamise protsentidel kategooria ja palgaast me 

kohta. 
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AD 5  6  13  6  8  7  7 

AD kokku 0 100 0 86 0 100 0 104 0 104 0 104 

AST 11             

AST 10             

AST 9  1  1  1  1  1  1 

AST 8        1  1  1 

AST 7  1  1  1  1  1  1 

AST 6  5  8  5  17  17  17 

AST 5  52  27  52  53  54  54 

AST 4  48  35  48  33  32  32 

AST 3    31         

AST 2    15         

AST 1    1         

AST 
kokku 

0 107 0 119 0 107 0 106 0 106 0 106 

AST/SC 6             

AST/SC 5             

AST/SC 4             

AST/SC 3             

AST/SC 2             

AST/SC 1             

AST/ 

SC kokku
80 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kokku 0 207 0 205 0 207 0 210 0 210 0 210 

Kõik 
kokku 

207 205 207 210 210 210 

Tabel 19. Lepinguliste töötajate kava 81 

Tegevusüksus 
2020 2021 2022 2023 2024 

Kavas Hõivatud Kavas Kavas Kavandatud Kavandatud 

IV 4 4 12 10 12 12 

III 8 10 11 11 11 11 

II 4 4 7 3 7 7 

I 0 0 0 0 0 0 

Kokku 16 18 30 24 30 30 

                                                             
80 Olemas on 3 AST/SC-ametikohta, mida praegu täidavad AST-ametikohaga töötajad. 
81 2020. aasta arvnäitajad põhinevad töötajate arvul 31. detsembri seisuga. 
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Tabel 20. Riikide lähetatud ekspertide kava 82 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Kavas Hõivatud Kavas Kavas Kavandatud Kavandatud 

Lähetatud riiklikud 
eksperdid 

21 19 21 21 21 21 

Kokku 21 19 21 21 21 21 

Tabel 21. 2022. aasta värbamisprognoos 

Ametikoha 
nimetus 

Arv lepingu liigi kohta (ametnik, 
ajutine teenistuja või lepinguline 

töötaja) 

Ametniku/ajutise 
teenistuja 

tegevusüksus/palgaaste 
töölevõtmisel 

Lepingulise 
töötaja 

tegevusüksu
s 

töölevõtmis
el 

Pensioniikka 
jõudmise / 

tööalase 
liikuvuse tõttu 

Lisaülesannetega 
seotud uued 

ametikohad 83 

Ametisisesed (vahemikud) 
ja -välised (üks palgaaste), 

mida on kavas avaldada 

Haldusdirektor 1 ajutine 
teenistuja 

 AD 14 (väline) – 

IKT-turbe 
vanemametnik 

 1 ajutine teenistuja AD 5–12 (sisene) 

AD 5 (väline) 

– 

Andmekaitsespets
ialist 

 1 ajutine teenistuja AD 5–12 (sisene) 

AD 5 (väline) 

– 

Õigusametnik  1 ajutine teenistuja AD 5–12 (sisene) 

AD 5 (väline) 

– 

Riikliku büroo 
assistent 

1 ajutine 
teenistuja 

 AST 1–9 (sisene) 

AST 2 (väline) 

– 

Tabel 22. Asutustevaheline liikuvus ametisse ja ametist välja 84 

Liik Liitujad Asutustest Lahkujad Asutustesse 

Ajutised 
teenistujad 

11 
4 10 7 

Lepingulised 
töötajad 

6 
2 4 2 

Kokku 16 7 14 9 

 

                                                             
82 2020. aasta arvnäitajad põhinevad töötajate arvul 31. detsembri seisuga. 3 tasuta riiklikku eksperti ei arvestata. 
83 Need hõlmavad 2022. aasta eelarvemenetluses eelarvepädeva institutsiooni eraldatud 3 täiendavat ametikohta, 
tunnustades Eurojusti praeguste ülesannete ja töökoormuse suurenemist, nagu kirjeldati jaos II-2.2.2. 
84 Arvnäitajad kajastavad 2020. aasta jooksul ametiga liitunud ja sellest lahkunud töötajate arvu. 
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V. Inimressursside kvalitatiivne ülevaade 
Tabel 23. Kehtivad värbamise rakendussätted 

Teema Näidisotsus Jah Ei 
Kui ei, siis mis muud 

rakendussätted on kehtestatud 

Lepinguliste töötajate 
töölevõtmine 

Näidisotsus C(2019)3016 √   

Ajutiste teenistujate 
töölevõtmine 

Näidisotsus C(2015)1509 √   

Keskastme juhid Näidisotsus C(2018)2542 √   

Ametikohtade liik Näidisotsus C(2018)8800 √   

Tabel 24. Kehtivad hindamise ja ümberklassifitseerimise/edutamise rakendussätted 

Teema Näidisotsus Jah Ei 
Kui ei, siis mis muud 

rakendussätted on kehtestatud 

Ajutiste teenistujate 
ümberklassifitseerimine 

Näidisotsus C(2015)9560 √   

Lepinguliste töötajate 
ümberklassifitseerimine 

Näidisotsus C(2015)9561 √   

Tabel 25. Ajutiste teenistujate ümberklassifitseerimine / ametnike edutamine 

Palgaaste 

Ümberklassifitseeritud töötajate keskmine ühel 
palgaastmel töötamise aeg Tegelik 5 aasta 

keskmine 

5 aasta keskmine 
personalieeskirja

de alusel 2017 2018 2019 2020 2021 

AD 5 – – 4,2 – – 4,2 2,8 

AD 6 3,4 3 3,1 3,3 4 3,4 2,8 

AD 7 3,2 2 3 3,1 3,6 3,0 2,8 

AD 8 3,8 4,2 3,9 4,5 3 3,9 3 

AD 9 3,7 – – 3 4,14 3,6 4 

AD 10 5 – 3 5 – 4,3 4 

AD 11 – – – – – – 4 

AD 12 – – – – – – 6,7 

AD 13 – – – – – – 6,7 

AST 1 – – – – 10,2 10,2 3 

AST 2 3,4 3,5 2,2 2,0 5,9 3,4 3 

AST 3 2,6 2,8 4,4 3,7 4,2 3,5 3 

AST 4 3,6 3,6 3,4 3,0 6,4 4,0 3 

AST 5 – 2 3,2 2,7 3,3 2,8 4 

AST 6 – – – 2 2 2,0 4 

AST 7 – – – – – – 4 

AST 8 – – – – – – 4 
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AST 9 – – – – – – – 

AST 10 – 

 
– – – 

– – 
5 

AST/SC 1 – – – – – – 4 

AST/SC 2 – – – – – – 5 

AST/SC 3 – – – – – – 5,9 

AST/SC 4 – – – – – – 6,7 

AST/SC 5 – – – – – – 8,3 

Tabel 26. Lepinguliste töötajate ümberklassifitseerimine 

Tegevusü
ksus 

Palgaa
ste 

Teenistuse
s olev 

personal 
1.1.2019 
seisuga 

2020. aas
tal 

ümberkla
ssifitseeri

tud 
töötajad 

Ümberklassifitseeritud töötajate keskmine ühel 
palgaastmel töötamise aeg 

Tegelik keskmine 
aastate arv 

Keskmine aastate arv 
otsuse C(2015)9561 järgi 

IV 

17 0 – – 6-10 

16 0 – – 5-7 

15 2 0 – 4-6 

14 0 – – 3-5 

13 0 – – 3-5 

III 

11 0 – – 6-10 

10 1 0 – 5-7 

9 3 1 3,6 4-6 

8 2 0 – 3-5 

II 

6 2 0 – 6-10 

5 3 1 2 5-7 

4 3 0 – 3-5 

I 
2 0 – – 6-10 

1 0 – – 3-5 

Tabel 27. Rakendussätted, mis kavatsetakse vastu võtta 2022. aastal 

Teema Näidisotsus 

Haldusuurimised Komisjoni 12. juuni 2019. aasta otsus C(2019)4231. 

Pensioniõiguste ülekandmine Komisjoni otsus, millega muudetakse 3. märtsi 2011 komisjoni 
otsust C(2011)1278 personalieeskirjade VIII lisa pensioniõiguste 
ülekandmist käsitlevate artiklite 11 ja 12 üldiste rakendussätete kohta 
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Tabel 28. Sooline esindatus ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate seas 

Sugu Töötaja kategooria 
Ametnik Ajutine Lepinguline Kokku 

Arv % Arv % Arv % Arv % 

Naine 

AD – FG IV 0 0 49 36 3 20 52 34 

AST – AST/SC – FG 
I/II/III 

0 0 88 64 12 80 100 66 

Kokku 0 0 137 67 15 83 152 68 

Mees 

AD – FG IV 0 0 37 54 1 33 38 54 

AST – AST/SC – 
FG I/II/III 

0 0 31 46 2 67 33 46 

Kokku 0 0 68 33 3 17 71 32 

Kõik kokku 0 0 205 100 18 100 223 100 

Tabel 29. Soolise jaotuse muutus keskastme ja kõrgema juhtkonna ametikohtadel 

Sugu 
2016 2020 

Arv % Arv % 

Naine 3 38 5 50 

Mees 5 62 5 50 

Tabel 30. Geograafiline tasakaal ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate seas 

Kodakondsus 

AD ja FG IV kategooria 
töötajad 

AST, AST/SC ja 
tegevusüksuse I/II/III 

kategooria töötajad 
Kokku 

Arv 
Eelnimetatud 
kategooriate 
töötajate % 

Arv 
Eelnimetatud 
kategooriate 
töötajate % 

Arv 
% kõigist 

töötajatest 

Austria 1 1,1% 2 1,5% 3 1,3% 

Belgia 4 4,4% 6 4,5% 10 4,5% 

Bulgaaria  2 2,2% 8 6,0% 10 4,5% 

Horvaatia 0 0,0% 2 1,5% 2 0,9 % 

Küpros  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Tšehhi Vabariik  2 2,2% 2 1,5% 4 1,8 % 

Taani  0 0,00% 2 1,5% 2 0,9 % 

Eesti  4 4,4% 1 0,8% 5 2,2% 

Soome  1 1,1% 6 4,5% 7 3,1% 

Prantsusmaa  5 5,6% 7 5,3 % 12 5,4% 

Saksamaa  6 6,7% 6 4,5% 12 5,4% 

Kreeka  6 6,7% 4 3,0% 10 4,5% 

Ungari 2 2,2% 3 2,3% 5 2,2% 

Iirimaa  1 1,1% 2 1,5% 3 1,4% 
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Itaalia  10 11,1% 9 6,8% 19 8,5% 

Läti 4 4,4% 2 1,5% 6 2,7 % 

Leedu  1 1,1% 6 4,5% 7 3,1% 

Luksemburg  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Malta  0 0,0% 1 0,8% 1 0,4% 

Madalmaad  11 12,2% 23 17,3% 34 15,2% 

Poola  2 2,2% 3 2,3% 5 2,2% 

Portugal  2 2,2% 3 2,3% 5 2,2% 

Rumeenia  7 7,8% 12 9,0% 19 8,5% 

Slovakkia  0 0,0% 4 3,0% 4 1,8 % 

Sloveenia 2 2,2% 5 3,8% 7 3,1% 

Hispaania  12 13,3% 9 6,8% 21 9,4% 

Rootsi  4 4,4% 2 1,5% 6 2,7 % 

Ühendkuningriik  1 1,1% 3 2,3% 4 1,8 % 

Kokku 90 100% 133 100% 223 100% 

Tabel 31. Ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate seas enim esindatud riikide muutumine 

Enim esindatud riigid 
2016 2020 

Arv % Arv % 

Madalmaad 33 14 34 15 

Hispaania 22 10 21 9 

Itaalia 20 9 19 8 

Rumeenia 19 8 19 8 

Kokku 94 41 93 40 

Tabel 32. Koolitus 

Sõlmitud on lepingud Euroopa Koolidega järgmistes 
asukohtades: 

Haag 

I tüüpi Euroopa Kool – rahalise toetuse lepingud komisjoniga Jah  Ei √ 

II tüüpi Euroopa Kool – rahalise toetuse lepingud komisjoniga Jah √ Ei  

Rahvusvaheliste koolidega sõlmitud teenuslepingute arv: – 

Muude lahenduste või tegevuste kirjeldus: Haagis asuvate rahvusvaheliste 
haridusasutuste seas on Haagi 
Rahvusvaheline kool ning 
Ameerika, Briti, Prantsuse ja 
Saksa koolid. 
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VI. Keskkonnajuhtimine 
Aastate 2022–2024 mitmeaastases tööprogrammis ja 2022. aasta tööprogrammis rõhutatakse 

tervikliku keskkonnajuhtimise strateegia ja seonduvate meetmete kaudu Eurojusti panust ELi 
rohelisse kokkuleppesse. 

Keskkonnasertifikaat 

Eurojusti eesmärk on saada ISO 14001 ja EMAS-sertifikaadiga organisatsiooniks. Sertifikaat 

võimaldab ametil arvutada oma hoone ja tegevuste CO2 jalajälge ning võtta meetmeid selle 
vähendamiseks. Selles kontekstis kavatseb amet teha järgmist: 

 avaldada keskkonnapoliitika ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse aastaaruanne ning 

 suurendada teadlikkust ameti keskkonnamõju kohta suunatud sise- ja välisteavituse ning 

töötajatele korraldatavate keskkonnakestlikkuse koolituste abil.  

ELi keskkonnasäästl ikkuse võrgustik  

Eurojust on jätkuvalt ELi keskkonnasäästlikkuse võrgustiku liige eesmärgiga vahetada teavet ja 

parimaid tavasid keskkonnaga seotud teemadel. 

Hanked 

Eurojusti eesmärk on eelistada kõigis hankemenetlustes keskkonnahoidlikke hankeid. Selleks 

hinnatakse regulaarselt – ennetavalt ja tagasiulatuvalt – hankemenetluste keskkonnaaspekte. Amet 

keskendub jätkuvalt kõigis lepingutes kestlikule arengule ja kulude tasakaalustamisele, võttes 

konkreetseid meetmeid, nt puhastus- ja toitlustuslepingutes kestlike toodete suurem kasutamine. 

Eurojusti  hoone 

Eurojusti hoonele anti kestlikkuse märgistus „väga hea“85, mis tugineb järgmisele: 

 kinnistul asunud eelmise hoone kestlik lammutamine; 

 põhjavee kasutamine hoone jahutamisel ja kütmisel; 

 hoonekesta maksimaalne soojustus sisekliima optimaalseks reguleerimiseks; 

 ringlussevõetud ehitusmaterjalide kasutamine; 

 ühistranspordi kasutamise edendamine ärireisidel ja töölesõidul ning 

 videokonverentsiseadmete paigaldamine ärireiside vähendamiseks.  

Amet jälgib jätkuvalt energia- ja veetarbe suundumusi, et kohandada tavasid ja vähendada tarbimist. 

Lisaks on ameti eesmärk vähendada tekkivaid jäätmeid, edendades paberi elektrooniliste 

alternatiivide kasutamist ning tagades ringlussevõetud materjalidest kontoritarvete, 

sh ringlussevõetud paljundi- ja printimispaberi kasutuse. 

 

                                                             
85 Kolmanda isiku hindamise ja sertifitseerimise tulemus, milles arvestati hoone keskkonna-, sotsiaal- ja 
majanduskestlikkuse tulemusi 
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VII. Hoonepoliitika 
Tabel 33. Hoonepoliitika hetkeolukord ja väljavaated 

Hoone nimetus ja liik Eurojusti ruumid 

Asukoha aadress Johan de Wittlaan 9 

2517JR Haag 

Madalmaad 

Pindala (ruutmeetrites) 28 508 m2 (rendilepingu lk 5 artikli 2 punkt 3 ) 

sellest kontoriruumid 20 231 m2 (kontori- ja konverentsihooned) 

sellest muud ruumid 8 277 m2 (maa-alune parkla)  

Renditasu aastas 2 832 000 eurot 

Rendilepingu liik ja kestus 20 aastat alates üleandmisest (24. märts 2017) 

Tühistamissäte Jah √ Ei  

Tühistamissättega seotud tingimused Rendilepingu võib lõpetada 

 mis tahes ajal poolte vastastikusel nõusolekul või 
 mis tahes ajal rentniku poolt, kui tehakse otsus viia rentniku 

peakontor mujale linna kui Haagi, 6-kuuse 
etteteatamisajaga. 

Vastuvõtva liikmesriigi tagastamatu abi või 
toetus 

Vastuvõttev riik andis Eurojusti vajadustele kohandatud hoone 
ja rahastas selle ehitust ning toetab Eurojusti osalust 
vastuvõtva riigi kommunaalteenuste lepingutes (roheline 
energia). 

Vastuvõttev riik võtab prognoositult aasta renditasu 
5 527 028 eurot, tuginedes koguinvesteeringule 108 miljonit, 
mis tähendab Eurojustile säästu 2 695 028 eurot aastas. 

Hoone praegune väärtus – 

Muud märkused Eurojusti ja vastuvõtva riigi vaheline rendileping põhineb 
komisjoni heakskiidetud „ehitamise ja hooldamise“ põhimõttel. 
Seega maksab Eurojust lisaks eelmainitud aastasele 
renditasule86 vastuvõtvale riigile igal aastal tasu järgmise eest: 

 hooldusteenused, mis hõlmavad i) ennetava ja parandava 
hoolduse teenustaseme kokkulepet, sh asendusi 
(2022. aasta prognooside kohaselt 675 000 eurot), ja ii) mis 
tahes muid hoone muutmiseks vajalikke töid tulenevalt 
Eurojusti soovidest või Eurojusti põhjustatud kahjustustest 
(2022. aasta prognooside kohaselt 120 500 eurot), ning 

 kommunaalteenused, mis on 2022. aasta prognooside 
kohaselt 378 000 eurot, v.a energiamaks, millest on 
Eurojust vabastatud. 

                                                             
86 Arvutatakse rendilepingu IV lisa kohaselt. 
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VIII. Privileegid ja immuniteedid 
Tabel 34. Ametile ja selle töötajatele kehtivad privileegid 

Ameti privileegid 

Töötajatele antud privileegid 

Privileegide ja immuniteetide protokoll / 
diplomaadistaatus 

Haridus-
/lastehoiuasutused 

Ameti privileegid ja immuniteedid põhinevad Eurojusti ja 
Madalmaade vahelisel asukohalepingul, Eurojusti ja Madalmaade 
vahelisel privileegide ja immuniteetide lepingul ning Euroopa Liidu 
lepingule lisatud protokollil nr 7. 

Ametliku tegevuse raames on Eurojust vabastatud muu hulgas 
järgmisest: impordi- ja tollimaksud, mootorsõidukimaks, 
reisijateveo mootorsõidukite ja mootorrataste maks, regulaarselt 
tarnitavate või olulisi kulutusi hõlmavatelt toodetelt ja teenustelt 
makstav käibemaks, alkoholjookide ja süsivesinike, näiteks 
kütteõlide ja mootorikütuste hinnas sisalduv aktsiis, kinnisasja 
üleandmise maks, kindlustusmaks, energiamaks ja veekasutusmaks. 

Vastuvõtva riigi ametiasutused tagavad peakontori varustamise 
elektri, vee, kanalisatsiooni, gaasi, postiteenuse, telefoni, telegraafi, 
kohaliku transpordi, äravoolu, prügiveo, tuletõrjesüsteemide ja 
avalikelt teedelt lumekoristusega. 

Madalmaade valitsus lubab Eurojustil suhelda vabalt, ilma 
erilubadeta, ning saata ja vastu võtta ametlikku kirjavahetust 
kulleriga või suletud postikottides, millele kehtivad samad 
privileegid ja immuniteedid kui diplomaatilistele kulleritele ja 
kottidele. 

Eurojusti privileegid ja immuniteedid põhinevad Eurojusti ja 
Madalmaade vahelisel asukohalepingul, Eurojusti ja 
Madalmaade vahelisel privileegide ja immuniteetide lepingul 
ning Euroopa Liidu lepingule lisatud protokollil nr 7. Kehtivad 
kaks eri režiimi: 

vastuvõttev riik annab Eurojusti liikmesriikidest pärit 
liikmetele, saadikutele ja assistentidele ning haldusdirektorile 
ja üksuste/teenuste juhtidele ja nende pereliikmetele AO-
staatuse, mis annab teile teatud vabastuse käibemaksu ning 
alkoholjookide, tubaka ja kütuse aktsiisi maksmisest. 

AO-staatus annab ka vabastuse auto- ja mootorrattamaksust 
(BPM) ning maanteemaksust (MRB) kahele autole, mis on 
registreeritud ametikohal töötaja nimele. 

Eurojusti ametikohtade töötajad on vabastatud auto ostmisel 
käibemaksust. Eurojusti personal on vabastatud Madalmaade 
tulumaksust ning kõigist kohustuslikest 
sotsiaalkindlustusmaksetest Madalmaade 
organisatsioonidele. 

Lisavabastuste seas on veeameti tasudega seotud kohustused, 
teise koduga seotud kohalikud maksud, koerapidamisload ja 
avalikule maa-alale või veekogusse püstitatavate rajatiste 
maksud. 

Eurojusti töötajad saavad 
koolitasude tasumiseks 
õppetoetust. Töötajad 
peavad maksma oma 
laste hariduse eest. 

Vastuvõttev riik tuleb 
Eurojusti töötajatele 
vastu, võimaldades neil 
taotleda Madalmaade 
toetust päevahoiu või 
koolipäevajärgse hoiu 
kulude hüvitamiseks, kui 
kasutatakse 
heakskiidetud asutusi. 

Eurojust hüvitab täies 
mahus koolitasud 
töötajatele, kelle lapsed 
õpivad Haagis Euroopa 
Koolis. 
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IX. Hindamine 
Välishindamised 

Pärast Eurojusti määruse jõustumist 12. detsembril 2019 ja kooskõlas artikliga 69 eeldatakse, et 

komisjon tellib Eurojusti määruse rakendamise ja mõju ning ameti ja selle töötavade tõhususe 

hindamise 13. detsembriks 2024. 

Ametisisene järelevalve ja hindamine 

Eurojusti ametisisese järelevalve ja hindamise raamistik põhineb peamiste tulemusnäitajate kolmel 

tasemel: 

 mitmeaastase strateegiaga seotud organisatsiooni mitmeaastased peamised tulemusnäitajad 

(2022.–2024. aasta: vt II jagu); 

 konkreetse aasta tööprogrammiga seotud organisatsiooni peamised aasta tulemusnäitajad 

(2022. aasta: vt III jagu) ja 

 organisatsiooni konkreetsete üksuste aasta tööplaanidega seotud aasta peamised 

tulemusnäitajad. 

Pärast teadlikkuse tõstmist aastatel 2020–2021, millega suurendatakse ametisiseste üksuste ja 

sidusrühmade kaasatust ja vastutustunnet seoses peamiste tulemusnäitajate seire- ja 

hindamisprotsessidega, jätkab Eurojust oma tulemuslikkuse sisejärelevalve raamistiku täiustamist, 

eelkõige järgmise kaudu: 

 mitmeaastaste peamiste tulemusnäitajate ja üksuste peamiste 

tulemusnäitajate seire- ja aruandlusprotsessi laiendamine ja 

täiustamine, tuginedes aasta tööprogrammi jaoks sätestatud 

parimatele tavadele, 

 peamiste tulemusnäitajate kehtestamise protsessi muutmine 

lihtsamatelt, väljundipõhistelt näitajatelt keerukamaks tulemustega 

seotud protsessiks ning 

 peamiste tulemusnäitajate andmete parem kogumine ja esitamine 

vahearuannetes tegevuspõhise juhtimise ja prioriseerimise otsuste 
toetamiseks. 
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X. Organisatsiooni juhtimine ja sisekontroll 
Aastate 2022–2024 mitmeaastases tööprogrammis ja 2022. aasta tööprogrammis rõhutatakse 

Eurojusti strateegilist eesmärki tõhustada organisatsiooni juhtimist ja sisekontrolli.  

Sisekontroll iraamistik 

Eurojust võttis oma muudetud sisekontrolliraamistiku vastu 10.  detsembril 2019, tuginedes 

komisjoni 2017. aasta aprilli sisekontrolliraamistikule. Muudetud sisekontrolliraamistik võimaldab 

Eurojustil saavutada oma eesmärke ühtse tulemuste haldusmeetodi abil ja annab piisava kindluse, 
et 

 saavutatakse tegevuse tulemuslikkus, tõhusus ja säästlikkus, 

 aruandlus on usaldusväärne, 

 varasid ja teavet kaitstakse, 

 pettusi ja eeskirjade eiramist ennetatakse, tuvastatakse ja parandatakse ning võetakse 

järelmeetmeid ning 

 finantstehingute õiguspärasuse ja korrektsusega seotud riske juhitakse piisavalt. 

Sisekontrolliraamistik võimaldab juhatusel ja organisatsiooni üksustel seda oma konteksti alusel 
kohandada, tagades samas järjepideva rakendamise, hindamise ja aruandluse. 

See koosneb 5 omavahel seotud osast87, mis peavad olema kehtestatud ja toimivad kõigil 

organisatsiooni tasemel, 17 põhimõttest, mis toetavad iga osa, ning põhinõuetest, milles 

kirjeldatakse täpsemalt kõiki põhimõtteid ning esitatakse sisekontrolli tõhususe tagamiseks vajalike 

meetmete seire kriteeriumid. Need nõuded esindavad Eurojusti finantsmääruse artiklis  45 viidatud 
miinimumstandardeid. 

 

Alates 2020. aastast jälgib Eurojust regulaarselt sisekontrolliraamistiku rakendamist 

ning esitab selle olukorra aruande vähemalt kord aastas aasta konsolideeritud 

tegevusaruandes. 2022. aastal esitab amet siseauditi talituse koostatud piiratud 

läbivaatuse aruande seoses sisekontrolliraamistiku rakendamisega aastatel 2020–

2021. 

Riskijuhtimispoli i tika 

Eurojust võttis oma riskijuhtimispoliitika vastu 18. oktoobril 2018 ja on seda rakendanud alates 

2019. aastast. Poliitikas sätestatakse aasta riskijuhtimise registri ja kava koostamine, arvestades 

riske, mille organisatsiooni üksused on tuvastanud oma kavades. 

Pettusevastane strateegia  

Eurojust võttis kooskõlas Eurojusti määruse artikli 16 lõike 3 punktiga b ja 

artikli 75 lõikega 5 21. juunil 2021 vastu aastate 2021–2024 pettusevastase 

strateegia, vaadates läbi varasema strateegia (juuni 2020). See on 

proportsionaalne pettuse riskide ning vastavate meetmete kulude ja tuludega.   

Ameti eesmärk on üksikasjaliku tegevuskava abil 

 suurendada jätkuvalt tõhusa ja suunatud teavitustegevuse kaudu pettuste teadvustamist,  

 suurendada jätkuvalt Eurojustis eetika ja aususe teadvustamist, 

                                                             
87 Kontrollikeskkond, riskihindamine, kontrollitoimingud, teave ja teabevahetus  ning järelevalvetegevus 
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 suurendada jätkuvalt võimalike pettusjuhtumite teatamise ja käsitlemise sisemenetluste 

ning nende tulemuste teadvustamist, 

 keskenduda ametis tuvastatud valdkondades riskide leevendamisele ning 

 tuvastada protsesside täiustamise võimalusi. 

Strateegia tugineb eelmise tegevuskava märkimisväärsetele tulemustele, mille seas on eetika ja 

aususe, pettuse ja rikkumisest teavitamise, OLAFi läbiviidava Eurojusti sisejuurdluse tingimuste ning 
kolleegiumi ja juhatuse eetikakoodeksi teemadel teadlikkuse suurendamine. 

Eurojust jätkab toimuvate meetmete võtmise ja jääkriskide leevendamisega.  
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XI. Toetuste, rahaliste toetuste ja teenustaseme kokkulepete kava 
Toetuste, rahaliste toetuste ja teenustaseme kokkulepped, mil les Euro just on toetusesaaja 

Tabel 35. Olemasolevad ja eeldatavad toetuste, rahalise toetuse ja teenustaseme kokkulepped 

 

Üldteave Mõju finants- ja inimressurssidele 

Allkirjast
amise 

kuupäev 

Kogusum
ma Kestus 

Vastaspo
ol 

Lühikirjeldus 
Rahaliste 
vahendit

e liik 
2021 2022 2023 2024 

Rahalise toetuse lepingud 

Euroopa-
Vahemere 
piirkonna 
partnerluse 
õigusprogra
mm 

18. märts 
2020 

5 000 000 

 

 

3 aasta
t88 

Euroopa 
Komisjon 

– 
naabruspo

liitika ja 
laienemisl
äbirääkimi

ste 
peadirekt

oraat 

Programmi eesmärk on tõhustada 
õigusalast koostööd liikmesriikide 
ja lõunapiirkonna riikidega 
(Alžeeria, Egiptus, Iisrael, 
Jordaania, Liibanon, Liibüa, 
Maroko, Palestiina, Süüria ja 
Tuneesia). 

Summa 1 584 923 1 672 309 1 542 543 - 

Lepingulis
ed 
töötajad 

6,5 6,5 6,5 - 

Lähetatud 
riiklikud 
eksperdid 

- - - - 

Projekt 
SIRIUS 

21. detse
mber 
2020 

1 265 436 3,5 aas
tat 

Euroopa 
Komisjoni 
välispoliiti

ka 
vahendite 
talitus ja 
Europol 

Projekti eesmärk on täiustada 
piiriülest juurdepääsu 
elektroonilistele tõenditele, andes 
ELi asutustele teadmisi ja 
vahendeid välisriikide 
jurisdiktsioonides asuvate 
teenuseosutajate hõlmamise 
kaudu. 

Summa 323 679 382 530 382 530 176 697 

Lepingulis
ed 
töötajad 

3 4 4 2 

Lähetatud 
riiklikud 
eksperdid 

- - - - 

(kuni) Summa p.m. p.m. p.m. p.m. 

                                                             
88 Algetapi viivituste tõttu võidakse esitada taotlus tähtaja pikendamiseks ilma tegevuste ja rahaliste vahendite rakendusala muutmata. Lisaks on võimalik, et vahendite prognoosid tuleb 

pärast programmi algetappi läbi vaadata. 
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III IPA 
projekt 
Lääne-
Balkani 
riikides 

2022. aast
a I kvartal 

6 000 000 4 aasta
t 

 

 

Euroopa 
Komisjon 

– 
naabruspo

liitika ja 
laienemisl
äbirääkimi

ste 
peadirekt

oraat 

Projekti eesmärk on toetada 
Lääne-Balkani riikide ning nende 
riikide ja liikmesriikide vahel 
operatiivkoostööd, sh ühiste 
uurimisrühmade kaudu. 

Lepingulis
ed 
töötajad 

p.m. p.m. p.m. p.m. 

Lähetatud 
riiklikud 
eksperdid 

- - - - 

 

 

 

Üldteave Mõju finants- ja inimressurssidele 

Allkirjast
amise 

kuupäev 

Kogusum
ma Kestus 

Vastaspo
ol 

Lühikirjeldus 
Rahaliste 
vahendit

e liik 
2021 2022 2023 2024 

Teenustaseme kokkulepped 

EUIPO 
tõhustatud 
koostöö 
meetmed  

10. märts 
2021  

750 000 

 

 

4 aasta
t 

EUIPO Tegevuste eesmärk on täiustada 
operatiivkoostööd EUIPOga ja 
tõhustada võitlust piiriüleste 
intellektuaalomandikuritegude 
vastu. 

Summa 187 500 187 500 187 500 187 500 

Lepingulis
ed 
töötajad 

2 2 2 2 

Lähetatud 
riiklikud 
eksperdid 

- - - - 

Eurojusti  antavad toetused 

Tabel 36. Ühistele uurimisrühmadele antava finantsabiga seotud toetused 

Õiguslik 
kontekst ja 
üldeesmärgid 

Ühiste uurimisrühmade tehniline ja rahaline toetamine on osa Eurojusti ülesandest ergutada ja täiustada uurimise ja õigusemõi stmise 
koordineerimist piiriülestes kuritegudes, nagu on sätestatud Eurojusti määruse artiklis 2. Seda täpsustatakse Eurojusti määruse artiklis 4, mille 
kohaselt peab Eurojust pakkuma liikmesriikidele piiriüleste operatsioonide ja uurimiste käigus operatiiv-, tehnilist ja rahalist tuge, sh ühistele 
uurimisrühmadele. 

Selle punkti alusel antavad toetused aitavad kaasrahastada ühiste uurimisrühmade piiriüleseid uurimisi. 
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Lubatavuse, rahastamiskõlblikkuse, valiku ja lepingu sõlmimise kriteeriume on üksikasjalikult kirjeldatud taotlusvoorus. Erak orralisel juhul võib 
Eurojust Eurojusti määruse artikli 64 lõike 2 alusel anda toetusi ilma taotlusvoorudeta. Sellele menetlusele kohaldatakse eri tingimusi. Eurojustil on 
õigus muuta järgmisi tingimusi, kui peab seda vajalikuks. 

Meetme liik Ühiste uurimisrühmade piiriüleste uurimistegevuste kaasrahastamise toetus 

Finantssätted  Eurojust toetab ühiseid uurimisrühmi rahaliselt prognoositud kogusummas 1 942 000 eurot. 
 Igale taotlusele on ülempiir 50 000 eurot. 
 Eelmakseid ei tehta. 
 Selle menetluse alusel hüvitab Eurojust kuni 95% kõigist rahastamiskõlblikest kuludest. 

Ajakava 2022. aastaks on planeeritud kaheksa taotlusvooru (üks iga 1,5 kuu järel) 

Peamised 
valikukriteeri
umid 

Finantsmääruse artikli 198 kohaselt hinnatakse rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele vastavaid meetmetoetuse ettepanekuid järgmise 
valikukriteeriumi alusel: 

 Finantsabi taotluse peavad esitama ühise uurimisrühma juhid või üks ühise uurimisrühma juht või volitatud liikmesriigi ühise uurimisrühma 
liige kutsetegevuse käigus, et tõendada ühises uurimisrühmas osalemiseks vajalikku erialast pädevust. Uurimisrühma juht võib delegeerida 
taotluse esitamise teisele asjakohase erialase pädevusega isikule.  

Vorminõuded Eurojust hindab kõiki asjakohaseks taotlemistähtpäevaks laekunud taotlusi järgmiste nõuete alusel: 

 mis tahes finantsabi taotlused tuleb esitada Eurojusti ühiste uurimisrühmade portaali kaudu,  
 mis tahes ühiste uurimisrühmade portaali kaudu esitatud avaldus loetakse Eurojusti saabunuks, kui see jõuab Eurojusti serveri sse, vastuvõtt 

kinnitatakse ühiste uurimisrühmade portaali saadetava sõnumiga, 
 taotlus peab olema täielik ja sisaldama ühise uurimisrühma kirjeldust, kavandatud tegevusi ja prognoositavaid kulusid,  
 taotluses tuleb esitada vähemalt ühe ühises uurimisrühmas osaleva riigi avalik-õigusliku asutuse pangakonto, mis on Eurojustile juba teada ja 

mille amet on kinnitanud, 
 Eurojust peab taotluse kätte saama kõige hiljem tähtpäeval, Eurojust kinnitab taotlused, sh kättesaamise kuupäeva, 
 taotluse tähtpäevaks esitatakse sama ühise uurimisrühma kohta ainult üks taotlus. Kui ühe ühise uurimisrühma kohta esitatakse mitu taotlust, 

palub Eurojust taotlejal/taotlejatel kinnitada, mis taotlus on asjakohane, ning teised taotlused etteantud tähtaja jooksul tagasi võtta. Kui etteantud 
tähtajaks kinnitust ei saabu, võetakse edasiseks hindamiseks üksnes kõige viimasena saabunud ühise uurimisrühma taotlus ning teised taotlused 
lükatakse tagasi. 

 Ühised uurimisrühmad ei tohi esitada taotlusi kahe järjestikuse taotlusvooru raames, v.a kui taotlus on seotud erakorraliselt kiireloomuliste 
meetmetega, mis ei kattu juba toetatud meetmetega ning mida ei oleks saanud ette näha eelmise taotluse raames või selle ajal, et taotleda laiendust.  

Toetuse 
andmise 
kriteeriumid 

Toetuskõlblikke taotlusi hinnatakse ja need järjestatakse, arvestades hindamiskriteeriume, mis tulenevad Eurojusti poolt ühis tele uurimisrühmadele 
antava finantsabi tingimustest, mis on avaldatud Eurojusti veebikohas.  
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Toetatavad 
tegevused 

Nende toetustega toetab Eurojust järgmisi tegevusi (loetelu ei ole ammendav): 

 ühise uurimisrühma kohtumised; 
 osalemine teise riigi territooriumil toimuvas uurimises; 
 kinnipeetud esemete, tõendusmaterjali ning menetluse ja kohtuasjade seotud dokumentide viimine üle piiri ning 
 ühise uurimisrühma hinnang või meetmed seoses otseselt ühisest uurimisrühmast tulenevate uurimis - või kohtumenetlustega, milles tuleb 

kasutada selle tulemusi. 

Nende tegevustega seotud rahastamiskõlblikud kulud on järgmised (loend ei ole ammendav): 

 reisi- ja majutuskulud, 
 suulise ja kirjaliku tõlke kulud, 
 transpordikulud ning 
 muud ühise uurimisrühma operatiivkoostööga seotud kulud. 

Logistikatuge pakutakse seadmete laenutamise kaudu.  
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Tabel 37. Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku istungitega seotud toetused 

Õiguslik 
kontekst ja 
üldeesmärgid 

ELi nõukogu eesistujariigi raames Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku täiskogu istungi korraldamiseks ettenähtud meetmetoetused: 

nõukogu 16. detsembri 2008. aasta otsuse nr 2008/976/JHA (Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta) artikkel  5 annab aluse rahastada 
eesistujariigist liikmesriikide täiskogu istungeid. 

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunktide piirkondlike ja riiklike kohtumistega seotud meetmetoetused: 

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku 2022. aasta tööprogramm näeb ette võimaluse anda rahalist abi riiklike ja piirkondlike kohtumiste 
korraldamiseks kooskõlas nõukogu 16. detsembri 2008 otsuse nr 2008/976/JSK (Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta) artikli 4 lõikega 1. 

Meetme liik Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohtumiste korraldamise toetused 

Finantssätted Euroopa õigusalase koostöö võrgustik toetab rahaliselt kuni 95% järgmistest organisatsiooni rahastamiskõlblikest kuludest: 

 mõlemad Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku täiskogu kohtumised kuni 70 000 eurot (35 000 eurot kohtumise kohta, eelmaksed on 
võimalikud) ning 

 Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku piirkondlikud ja riiklikud kohtumised kogusummas 40 000 eurot. 

Ajakava  Finantsmääruse 2018/1046 artikli 195 punktis d sätestatu kohaselt antakse täiskogu istungi korraldamise toetusi taotlusvooru korraldamata.  
 Piirkondlike ja riiklike koosolekute taotlusvoorude avaldamine: 2021.  aasta detsembri keskelt kuni 2022. aasta veebruari keskpaigani. 

Peamised 
valikukriteeri
umid 

Valikukriteeriumid peaksid võimaldada hinnata taotleja suutlikkust täita pakutud tegevust või Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku 
tööprogrammi. Piirkondlike ja riiklike kohtumise rahalise toetuse taotluse peaks esitama Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunkt oma 
ametialase tegevuse käigus, et tõendada kohtumise korraldamiseks vajalikke erialaseid pädevusi.  

Vorminõuded Et taotlust loetaks rahastamiskõlblikuks, peab see sisaldama järgmisi punkte: 

(a) taotluse peab esitama kohtumist korraldava(te)st liikmesriigist/liikmesriikidest pärit Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunkt; 

(b) kohtumise eesmärgi kirjalik kirjeldus ja päevakorra kavand; 

(c) osalevate liikmesriikide (ja/või kolmandate riikide) teave, osalejate hinnanguline arv ja kohtumise ajutine toimumiskoht; 

(d) kohtumise kuupäev; 

(e) nõuetekohaselt täidetud eelarveprognoosi vorm; 

(f) piirkondlikke kohtumisi peavad korraldama vähemalt kolme liikmesriigi või kahe liikmesriigi ja ühe kolmanda riigi Euroopa õigusalase koostöö 
võrgustiku kontaktpunktid ning 

(g) taotlus tuleb esitada taotlusvoorus esitatud tähtpäevaks. 

Toetuse 
andmise 
kriteeriumid 

Esitatud taotlused järjestatakse järgmiste hindamiskriteeriumide alusel: 

(a) taotluse esitanud liikmesriigi kohtumise taotlus ei ole varasemalt saanud rahalisi vahendeid liidu eelarvest finantsabina Euroopa õigusalase 
koostöö võrgustiku piirkondliku ja/või riikliku kohtumise korraldamiseks; 

(b) kohtumise teema aitab rakendada vähemalt üht järgmistest eesmärkidest: 
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(i) vahetada teavet ja parimaid tavasid Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunktide vahel õigusalase koostöö praktilistes 
juhtumites (kuni 10 punkti); 

(ii) edendada Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku rolli ja tööd osalevates riikides (kuni 20 punkti); 

(iii) edendada Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebikoha kasutamist ja pakkuda koolitust osalevates riikides (kuni 10 punkti); 

(iv) suurendada võrgustike loomist osalevate riikide kohtuasutuste seas ning Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontak tpunktide ja 
Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ametisiseste struktuuride vahel osalevates riikides (kuni 10 punkti); 

(v) suurendada osalevates riikides vastastikust teabevahetust päevakajalistes õigus- ja institutsioonilistes küsimustes, eelkõige kriminaalõiguse 
ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas (kuni 5 punkti), ning 

(vi) leida lahendusi probleemidele, mis tekivad kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö ELi instrumentide rakendamisel piirkonna või riigi 
tasandil (kuni 5 punkti). 

Kriteeriumi a eest antakse kuni 40 punkti ja kriteeriumi b punktide i–vi eest kokku 60 punkti. Kõik alla 25 punkti saanud ettepanekud lükatakse 
tagasi.  

Toetatavad 
tegevused 

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku sekretariaat annab rahalist tuge järgmistele tegevustele: 

 Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku täiskogu istungid; 
 piirkondlikud kohtumised, mida korraldavad vähemalt kolme liikmesriigi või kahe liikmesriigi ja ühe kolmanda riigi Euroopa õi gusalase koostöö 

võrgustiku kontaktpunktid, ning 
 Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku riiklikud kohtumised, mida korraldab ühe liikmesriigi Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku 

kontaktpunkt. 
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XII. Koostöö kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega 

15. novembril 2019 esitas Eurojust komisjonile kirja, milles kirjeldati ameti nelja-aastast strateegiat 

koostööks kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning küsiti komisjoni 

arvamust selle kohta, nagu on nõutud Eurojusti määruse artikli  52 lõikega 1. Operatiivkoostöö 

võimaldamiseks võib komisjon kas otsustada, et kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon tagab 

piisava andmekaitsetaseme, või pidada sellega läbirääkimisi nõukoguga sõlmitava rahvusvahelise 

lepingu üle, mis pakuks sellega seoses piisavat kaitset. Samas on Eurojusti pädevuses pidada 

läbirääkimisi ja sõlmida töökokkuleppeid, millega rakendatakse kokkulepped või kaitse pii savuse 
otsused. 

Strateegias on kavandatud loetelu kolmandatest riikidest ja rahvusvahelistest organisatsioonidest, 

millega on vaja teha operatiivkoostööd ning vahetada süstemaatiliselt operatiivteavet. Eurojust on 

selle strateegia välja töötanud nelja kriteeriumi alusel: ameti prioriteedid seoses kolmandate 

riikidega; tegevus kriminaalasjades seoses kolmandate riikidega; riikide ametiasutustega 

konsulteerimisel tuvastatud operatiivvajadused; ja toimuvad läbirääkimised Europoliga 
rahvusvaheliste koostöölepingute sõlmimiseks. 

Strateegias eristatakse riike, millega tehtava operatiivkoostöö järele esineb pakiline vajadus, mida 

saaks hõlbustada piisava kaitse otsuse või Eurojusti määruse artikli  56 kohase rahvusvahelise 
lepinguga, ja riike, millega koostööd loetaks kasulikuks: 

 suure prioriteediga kolmandad riigid: Alžeeria, Argentina, Bosnia ja Hertsegoviina, 

Colombia, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Maroko, Tuneesia ja Türgi;  

 muu prioriteediga kolmandad riigid: Brasiilia, Hiina, Kanada, Araabia Ühendemiraadid, 

Nigeeria, Panama, Mehhiko ja Venemaa. 

Eurojusti kolleegium rõhutas, et Ühendkuningriigiga operatiivkoostöö tagamine jääb prioriteediks 

ka siis, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust. 30.  detsembril 2020 sõlmiti ELi ja 

Ühendkuningriigi vahel leping, mille kohaselt loetakse Ühendkuningriik kolmandaks riigiks alates 

1. jaanuarist 2021, mis muu hulgas avas tee Eurojustiga operatiivkoostöö tegemiseks. Eurojust peab 

töökokkuleppe läbirääkimisi Ühendkuningriigiga, et rakendada selle kokkuleppe asjakohaseid 
sätteid. 

Lisaks on Eurojust tuvastanud järgmised rahvusvahelised organisatsioonid, 

millega saaks teha operatiivkoostööd: Rahvusvaheline Kriminaalkohus, Interpol89, 

Ladina-Ameerika rahvusvahelise õigusalase koostöö võrgustik, rahvusvahelise, 

erapooletu ja sõltumatu Süüria mehhanismi prokuratuur seoses Süürias 

toimepandud kuritegudega, UNITAD ja Ameripol, kui sellest saab juriidiline isik.  
 

19. novembril 2020 esitas komisjon nõukogule soovituse otsustada anda Eurojustile volitus 

koostöölepingute läbirääkimiste alustamiseks ELi ja kümne järgmise kolmanda riigi vahel: Alžeeria, 

Armeenia, Bosnia ja Hertsegoviina, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Maroko, Tuneesia ja Türgi. 

1. märtsi 2021. aasta otsusega täiendas nõukogu seda komisjoni pakutud loendit veel kolme riigiga: 

Argentina, Brasiilia ja Colombia. 

                                                             
89 Komisjon on koostanud nõukogule soovitused ELi ja Interpoli vahelise rahvusvahelise lepingu sõlmimise 
läbirääkimistega alustamiseks. See toetab operatiivandmete vahetamist Eurojusti ja Interpoli vahel. 
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