
Sammanfattning av 
årsrapporten 2014

Cepol är ett EU-organ som har till uppgift att utbilda poliser och 
i synnerhet förbättra de brottsbekämpande organens förmåga 
att reagera på framväxande hot, med inriktning på de hot som 
har europeisk eller gränsöverskridande dimension.

Bedömningar av säkerhetshot och medlemsstaternas behov 
ligger till grund för hur verksamheten utformas. Cepol utvecklar 
relevanta utbildningsaktiviteter i överensstämmelse med 
EU-institutionernas strategiska vägledning.

2014 var ett år fullt av utmaningar för myndigheten. Cepol 
lyckades inte bara uppfylla de mål som ställts upp för året – 
utan även överträ� a dem. Detta trots att verksamheten 
omlokaliserades, vilket innebar en kraftig ökning av 
arbetsbelastningen jämfört med ett normalt år.

Myndigheten genomförde sitt 
arbetsprogram och � er aktiviteter 
än vad som ursprungligen 
planerats. Under året ökade 
antalet deltagare i myndighetens 
utbildningsaktiviteter och kom 
att bli det högsta någonsin. 
Denna ökning visar att det � nns 
ett stort intresse för Cepols årliga 
utbildningsutbud och att detta 
anses vara relevant. Den är även 
ett resultat av vårt engagemang 
när det gäller att öka tillgången till 
utbildning.

Omlokaliseringen till Budapest

Cepol � yttade till sitt nya huvudkontor i Budapest den 
1 oktober 2014. Hela projektet tog mindre än fyra månader.

Flytten genomfördes snabbt och Cepol lyckades undvika 
negativa e� ekter på och avbrott i genomförandet av 
utbildningsaktiviteterna. Därigenom säkerställdes kontinuiteten 
i verksamheten.

Omlokaliseringen i si� ror

– 360 viktiga åtgärder att hantera
– Genomfördes på 4 månader
– Över 90 procent av medarbetarna behölls
– Mindre än 1 miljon euro i omlokaliseringskostnader
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Genomförande av 2014 års arbetsprogram
Under 2014 genomförde Cepol 125 utbildningsaktiviteter och 
utbildade 10 322 yrkesverksamma inom brottsbekämpning.
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Det årliga arbetsprogrammet för 2014 utarbetades under 
medverkan av Cepols nätverk och intressenter. 
Det resulterade i tematiska och särskilt inriktade aktiviteter som 
var anpassade till medlemsstaternas behov och utformades 
i enlighet med EU:s strategi för den inre säkerheten

2014 års verksamhet byggde på elva strategiska prioriterade 
områden. Aktiviteterna omfattade allt från ledarskap och 
EU-samarbete till ekonomisk brottslighet och metoder för 
brottsbekämpning. Inlärningsprodukter utformades för att 
främja kunskapsdelning och bästa metoder samt för att bidra 
till att utveckla en gemensam europeisk kultur på området 
brottsbekämpning.

Antalet nöjda deltagare fortsatte att vara stort. 92 procent 
av deltagarna uppgav att de var mycket nöjda eller nöjda 
med aktiviteterna (94 procent för internatkurser, 91 procent 
för webbinarier och 91 procent för det europeiska 
utbytesprogrammet för poliser).

Verksamhet Antal deltagare

Kurser på plats 2 098

Webbinarier 5 399

Onlinemoduler 2 513

Utbytesprogrammet 312

Summa 10 322

Antal deltagare
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* Deltagande omfattar seminarier, kurser, konferenser, e-utbildningsmoduler, webbinarier och det europeiska utbytesprogrammet för poliser



Kurser, seminarier och konferenser

Kurser i si�ror
– 71 internataktiviteter genomfördes
– 2 098 deltagare
– 710 lärare från 34 länder samt 24 EU-organ och 

internationella organ
– 94 procent nöjda deltagare

Cepol genomförde totalt 71 internataktiviteter (kurser, 
seminarier och konferenser), vilket innebar att målet (70) 
överträ�ades. Antalet deltagare för internataktiviteterna 
uppgick till 2 098, vilket innebar en ökning med åtta procent 
från det beräknade antalet (1 944). 710 lärare från 34 länder 
(EU-medlemsstater och tredjeländer) samt 24 EU-organ och 
internationella organ deltog. Närvaron (faktisk närvaro jämfört 
med planerad närvaro) var hög (108 procent).

Totalt tilldelades 63 aktiviteter stöd under 2014. 62 genomfördes 
och en ställdes in. Under 2014 budgeterades 1 391 752 euro för 
stödverksamhet, varav 1 158 225 euro utnyttjades.
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Det europeiska utbytesprogrammet för poliser

Det europeiska utbytesprogrammet för poliser 
i si�ror
– 6 segment
– Utbytesprogrammets längd: en vecka
– 312 deltagare från 28 EU-medlemsstater och tio 

associerade länder

Under 2014 �ck 312 deltagare möjlighet att delta 
i utbytesprogrammet. Av dessa uppgav 91 procent att de var 
nöjda.

Under 2014 bestod Cepols europeiska utbytesprogram för 
poliser av sex segment: 1) allmänt segment för polismän, 
2) segment för polischefer av hög rang, 3) segment för lärare, 
4) segment för forskare, 5) segment för samarbete mellan 
myndigheter och 6) segment för länder inom det östliga 
partnerskapet och på västra Balkan.

E-utbildning

E-utbildning i si�ror
– 54 webbinarier genomfördes
– 23 onlinemoduler
– 7 912 användare av webbinarier och onlinemoduler  
– 91 procent nöjda deltagare

 

Förutom internataktiviteter erbjuder Cepol �era 
e-utbildningsverktyg. Deltagarna kan välja bland 
onlinemoduler, webbinarier och plattformar för webbforum. 
Dessa verktyg gör att yrkesverksamma inom brottsbekämpning 
kan förbättra sin kunskap, dela med sig av sina erfarenheter och 
utveckla sin kompetens.

Efterfrågan på onlineutbildning har stadigt ökat. År 2014 
genomförde Cepol 54 webbinarier med totalt 5 399 deltagare. 
44 av dessa onlineevenemang ingick i arbetsprogrammet, 
åtta genomfördes för att tillgodose tillfälliga behov och två 
hämtades från en reservlista. Det totala antalet nöjda deltagare 
i 2014 års webbinarier var stort och motsvarade omkring 
91 procent.

Den 31 december 2014 fanns 23 onlinemoduler tillgängliga på 
Cepols plattform för lärande. Antalet besökare uppgick till 2 513.

Under 2014 deltog sammanlagt 7 912 användare 
i e-utbildningsaktiviteter (se nedanstående tabell).
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Cepols verktyg för e-utbildning 
under 2014

Antal användare

Webbinarier 5 399

Onlinemoduler 2 513

Summa 7 912
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Gemensamma läroplaner
Under 2014 uppdaterades två gemensamma läroplaner: 
Penningtvätt och människohandel. Under 2014 antogs 
fyra gemensamma läroplaner formellt av styrelsen: 
tre som uppdaterats under 2013 – narkotikahandel, 
terroristbekämpning och Eurojust – och en som uppdaterats 
under 2014 – penningtvätt.

Forskning och vetenskap

Forskning och vetenskap i si�ror
– 293 registrerade sig i LTRdb
– 1 600 publikationer i e-biblioteket

Under 2014 ökade antalet registrerade experter i LTRdb 
(databasen för föreläsare, lärare och forskare) kraftigt och 
uppgick vid slutet av året till 293. Så gott som alla 
EU-medlemsstater samt EU-byråer såsom Europol och 
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk har utnämnt experter.

Under 2014 utkom två nya nummer av European police science 
and research bulletin (nr 10 och 11).

Registrerade e-Net-användare �ck även tillgång till Cepols 
kunskapsbank, e-biblioteket, som vid slutet av 2014 bestod av 
över 1 600 publikationer.

European Joint Master Programme (EJMP)
EJMP är en tvåårig masterutbildning för höga tjänstemän och 
specialister på brottsbekämpande myndigheter. Syftet med 
EJMP är att öka dessa höga tjänstemäns och specialisters 
kvali�kationer i fråga om genomförande och tillämpning 
av EU-instrument, i synnerhet när det gäller polissamarbete 
över gränserna. Det är det första akademiska program som 
�nansieras av Cepol.

12 företrädare från polisakademier tillsammans med 
universitetsrepresentanter från tio EU-länder deltog 
i den arbetsgrupp som utformade ett konsortieavtal för 
masterutbildningen. Avtalet undertecknades den 9 december 
2014. Den 10 december 2014 hölls det första mötet med 
styrelsen för masterutbildningen. Ackrediteringsförfarandet 
inleddes i slutet av 2014 och ackrediteringsavtalet kommer att 
undertecknas under 2015. Cepol kommer att genomföra den 
första EJMP-utbildningen under 2015–2017.

Yttre förbindelser
Partnerskap har under många år varit nyckeln till våra 
framgångar. Myndigheten gjorde tillsammans med 
sina nätverkspartner stora insatser för att förbättra sina 
preliminära överenskommelser med länderna inom det östliga 
partnerskapet och på västra Balkan. Cepol ägnade särskild 
uppmärksamhet åt samarbetet med de organ som deltar 
i rådet (rättsliga och inrikes frågor) och åt att stärka relationerna 
till sina intressenter.

Yttre förbindelser i si�ror

– 8 kapacitetsprojekt genomförda med stöd av Cepol
– 9 samarbetsavtal med tredjeländer och internationella 

organisationer
– 10 preliminära överenskommelser med tredjeländer 

och internationella organisationer
– 2 samförståndsavtal med internationella 

organisationer
– 4 informella samarbetsavtal (2 har trätt i kraft, 

2 är under utarbetande)

De preliminära överenskommelserna var något av det viktigaste 
som Cepol åstadkom under 2014. Cepol undertecknade en 
preliminär överenskommelse med Bosnien och Hercegovina 
i december 2014, slutförde förhandlingar med Makedonien (efter 
utbyte av skrivelser och ändringar av Europeiska unionens råd) 
och påbörjade förhandlingar med utbildningsinstitut i Serbien, 
Kosovo1, Armenien, Ukraina och USA.

Under 2014 stödde Cepol åtta kapacitetsuppbyggnadsprojekt 
som genomfördes av EU-medlemsstater eller internationella 
organisationer. I dessa projekt ingick olika ämnen, såsom 
stödmetoder för e-utbildning, utbildning om sexuellt 
utnyttjande av barn, civil krishantering och andra viktiga 
polisiära frågor.

1  Benämningen påverkar inte ståndpunkter i fråga om status och 
överensstämmer med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 och Internationella 
domstolens yttrande om Kosovos självständighetsförklaring.
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