
2014. aasta 
aruande kokkuvõte

Euroopa Politseikolledž (CEPOL) on Euroopa Liidu (EL) asutus, 
mis tegeleb politseinike koolitamise ja eelkõige Euroopa 
õiguskaitseasutuste suutlikkuse tugevdamisega tekkivatele 
ohtudele reageerimisel, keskendudes ohtudele, millel on 
üleeuroopaline või piiriülene mõõde.

CEPOL lähtub tegevuskava väljatöötamisel julgeolekuohtude 
hinnangust ja liikmesriikide vajadustest. Asutuse õppetegevus 
on täielikus kooskõlas Euroopa Liidu institutsioonide 
strateegiliste suunistega.

2014. aasta oli CEPOLile üsna keeruline. Hoolimata kolimisest, 
millega kaasnes tavalise aastaga võrreldes palju suurem 
töömaht, täideti ja isegi ületati 2014. aastaks seatud eesmärgid.

CEPOL täitis edukalt oma tööprogrammi, viies läbi kavandatust 
rohkem tegevusi. Koolituse 
kättesaadavust parandati ja selle 
tulemusel oli osalus senisest suurim. 
Osaluse suurenemine näitab nii huvi 
CEPOLi iga-aastase koolituskava 
vastu kui ka selle asjakohasust ning 
CEPOLi otsustavust parandada 
koolituse kättesaadavust.

Kolimine Budapesti

CEPOL kolis oma peakorteri Budapesti 1. oktoobril 2014. Kogu 
projekt võttis aega vähem kui neli kuud.

Kolimine toimus kiiresti ning CEPOLil õnnestus vältida selle 
negatiivset mõju, pakkudes jätkuvalt kvaliteetset koolitust ja 
tagades talituspidevuse.

Kolimine arvudes

– Tähelepanu tuli pöörata 360 põhimeetmele
– Viidi lõpule 4 kuuga
– Üle 90% personalist jäi samaks
– Maksumus oli alla 1 miljoni euro
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2014. aasta tööprogrammi rakendamine
2014. aastal korraldas CEPOL 125 koolitustegevust, kus osales 
10 322 õiguskaitseametnikku.
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2014. aasta tööprogrammi koostamisel kasutati asutuse 
võrgustikult ja sidusrühmadelt saadud teavet. 
Sel viisil kavandatud temaatilised ja sihipärased tegevused 
vastasid liikmesriikide vajadustele ja Euroopa Liidu 
sisejulgeolekustrateegia üldnõuetele.

2014. aasta koolituskava keskendus üheteistkümnele 
strateegilisele prioriteetsele valdkonnale. Koolituste teemad 
ulatusid juhtimisest õiguskaitse meetoditeni ja Euroopa Liidu 
koostööst majanduskuritegevuseni. Koolitustegevuse eesmärk 
oli soodustada teadmiste ja parima tava jagamist ning arendada 
Euroopa ühtset õiguskaitsekultuuri.

Üldine rahulolu CEPOLi koolitustegevusega oli suur, 
kusjuures 92% osalejatest ütles end olevat väga rahul või 
rahul (kohapealsete kursuste puhul oli see näitaja 94% ning 
veebiseminaride ja Euroopa Politseikolledži vahetusprogrammi 
puhul 91%).

Tegevus Osalejate arv

Kohapealne koolitustegevus 2 098

Veebiseminarid 5 399

Veebiõppemoodulid 2 513

Vahetusprogramm 312

Kokku 10 322

Osalejate arv
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Kursused, seminarid ja konverentsid

Kursused arvudes
– 71 läbiviidud kohapealset koolitust
– 2098 osalejat
– 710 koolitajat 34 riigist ja 24 koolitajat ELi ja 

rahvusvahelistest asutustest
– Rahulolumäär 94%

CEPOL viis läbi 71 kohapealset koolitustegevust (kursused, 
seminarid ja konverentsid), ületades seega plaanitud arvu 
(70). Kohapealses koolitustegevuses osales 2098 inimest – st 
prognoositud 1944 osalejast 8% rohkem – ning 710 koolitajat 
34 riigist (ELi liikmesriigid ja kolmandad riigid) ja 24 koolitajat 
ELi ja rahvusvahelistest asutustest. Osalusmäär (tegeliku ja 
kavandatud osalejate arvu suhe) oli kõrge (108%).

Kokku toetati 2014. aastal 63 tegevust. Neist 62 tegevust viidi 
läbi ja üks jäeti ära. 2014. aastal oli koolitustegevuse toetamiseks 
ette nähtud 1 391 752 eurot, millest kulutati ära 1 158 225 eurot.
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Euroopa Politseikolledži vahetusprogramm

Vahetusprogramm arvudes
– 6 osa
– 1-nädalane vahetus
– 312 osalejat 28st ELi liikmesriigist ja 10st 

assotsieerunud riigist

2014. aastal oli vahetusprogrammis 312 osalejat. Üldine 
rahulolumäär oli 91%.

CEPOLi 2014. aasta vahetusprogramm koosnes kuuest 
osast: 1) politseiametnikele ette nähtud üldosa, 2) 
vanemjuhtivametnike osa, 3) koolitajate osa, 4) teadustöötajate 
osa, 5) agentuuridevaheline osa, 6) Euroopa naabruspoliitika ja 
Lääne-Balkani osa.

E-õpe

E-õpe arvudes
– 54 läbiviidud veebiseminari
– 23 veebiõppemoodulit
– 7912 osalejat veebiseminaridel ja veebiõppemoodulites 
– Rahulolumäär 91%

 

Lisaks kohapealsele õppele pakub CEPOL ka e-õppe vahendeid, 
mis hõlmavad e-mooduleid, veebiseminare ja internetipõhiste 
kogukondade platvorme. Nende vahendite abil saavad 
õiguskaitseametnikud täiendada oma teadmisi, jagada 
kogemusi ja arendada pädevusi.

Nõudlus veebiõppe järele on pidevalt kasvanud. 2014. aastal viis 
CEPOL läbi 54 veebiseminari, milles osales kokku 5399 inimest. 
Nendest veebiseminaridest 44 kuulusid iga-aastasesse 
tööprogrammi, kaheksa viidi läbi ajutistest vajadustest lähtudes 
ning kaks võeti reservnimekirjast. Osalejate üldine rahulolu 
2014. aasta veebiseminaridega oli suur – 91%.

31. detsembriks 2014 oli CEPOLi elektroonilise võrgustiku e-Net 
õpihaldussüsteemis 23 veebiõppemoodulit 2513 kasutajaga.

Kokku osales 2014. aastal e-õppes 7912 kasutajat (vt tabel).
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CEPOLi e-õppe vahendid 
2014. aastal

Kasutajate arv

Veebiseminarid 5 399

Veebiõppemoodulid 2 513

Kokku 7 912
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Ühised õppekavad
2014. aastal ajakohastati kaks ühist õppekava: rahapesu ja 
inimkaubandus. Juhatus võttis 2014. aastal vastu neli ühist 
õppekava: kolm ajakohastati 2013. aastal (ebaseaduslik 
uimastikaubandus, terrorismivastane võitlus ja Eurojust) ning 
üks 2014. aastal (rahapesu).

Teadus- ja uurimistegevus

Teadus- ja uurimistegevus arvudes
– 293 liitujat lektorite, koolitajate ja teadustöötajate 

andmebaasiga
– 1600 väljaannet e-raamatukogus

2014. aastal kasvas oluliselt lektorite, koolitajate ja 
teadustöötajate andmebaasiga liitunud ekspertide arv, 
küündides aasta lõpus 293ni. Eksperte on määranud mõne 
üksiku erandiga kõik ELi liikmesriigid ning Euroopa Liidu 
asutused (nt EUROPOL ja EMCDDA).

2014. aastal avaldati kaks uut Euroopa teadusuuringute ja 
teadusalase bülletääni numbrit (nr 10 ja 11).

Registreeritud e-Neti kasutajad said kasutada ka CEPOLi 
teadmiste hoidlat ehk e-raamatukogu, mis sisaldas 2014. aasta 
lõpuks üle 1600 väljaande.

Euroopa ühine magistriprogramm
Euroopa ühine magistriprogramm on kaheaastane 
magistriõppe kursus, milles käsitletaks õiguskaitseametnike 
töökohustusi. Euroopa ühise magistriprogrammi eesmärk 
on anda õiguskaitseametnikele täiendavaid teadmisi ELi 
õigusaktide rakendamisest ning eelkõige politseikoostööst 
piiriülestes olukordades. See on esimene CEPOLi rahastatav 
akadeemiline programm.

Magistriõppe konsortsiumilepingu välja töötanud töörühmas 
osalesid 12 delegaati politseiakadeemiatest ning ülikoolide 
esindajad kümnest ELi liikmesriigist. Leping kirjutati alla 
9. detsembril 2014. Magistriprogrammi juhtnõukogu esimene 
koosolek toimus 10. detsembril 2014. Akrediteerimismenetlus 
algatati 2014. aasta lõpus ja akrediteerimisleping kirjutatakse 
alla 2015. aastal. CEPOL viib esimese Euroopa ühise 
magistriprogrammi läbi aastatel 2015–2017.

Välissuhted
Juba pikki aastaid on CEPOLi edu aluseks olnud partnerlus. 
CEPOL tegi koos võrgustikku kuuluvate partneritega suuri 
pingutusi töösuhete edendamiseks ja parandamiseks 
idapartnerlusriikide ja Lääne-Balkani riikidega. Suurt 
tähelepanu pöörati koostööle justiits- ja siseküsimustega 
tegelevate ametitega ning suhete parandamisele 
sidusrühmadega.

Välissuhted arvudes

– CEPOLi toel viidi läbi 8 suutlikkuse suurendamise 
projekti

– 9 koostöölepingut kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega

– 10 töökokkulepet kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega

– 2 vastastikuse mõistmise memorandumit 
rahvusvaheliste organisatsioonidega

– 4 mitteametlikku koostöölepingut (2 jõustunud, 
2 ettevalmistamisel)

2014. aastal olid CEPOLi põhisaavutuseks töökokkulepped. 
CEPOL sõlmis Bosnia ja Hertsegoviinaga 2014. aasta detsembris 
töökokkuleppe, viis lõpule läbirääkimised endise Jugoslaavia 
Makedoonia vabariigiga (ootel kirjavahetuseni pärast Euroopa 
Liidu Nõukogu tehtud muudatusi) ning alustas läbirääkimisi 
koolitusasutustega Serbias, Kosovos1, Armeenias, Ukrainas ja 
Ameerika Ühendriikides.

CEPOL toetas 2014. aastal kaheksat ELi liikmesriikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide läbiviidavat suutlikkuse 
suurendamise projekti. Projektid käsitlesid erinevaid teemasid, 
sealhulgas e-õppe toetamise meetodeid, laste seksuaalse 
ärakasutamise vastase võitluse koolitust, tsiviilkriisiohjet ja 
muid olulisi politseitöö teemasid.

1  Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/99 ja Rahvusvahelise Kohtu 
arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.
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