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EVROPSKÁ KOMISE

V BRUSELU 01/09/2011

SOUHRNNÝ ROZPOČET – 2011
ODDÍL III – KOMISE HLAVY 18, 40

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 32/2011

EUR

Z

KAPITOLY – 40 02 REZERVY NA FINANČNÍ INTERVENCE
ČLÁNKU 40 02 41 – 40 02 41 Rozlišené položky Závazky –425 000

Platby –425 000

DO

KAPITOLY – 18 05 Bezpečnost a ochrana svobod
BODU – 18 05 05 01 Evropská policejní akademie – Příspěvek pro hlavu 1 a 2 Závazky  425 000

Platby  425 000
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ÚVOD

Odůvodnění uvolnění prostředků zapsaných do rezervy na Evropskou policejní akademii
v souhrnném rozpočtu EU na rok 2011

Usnesení Evropského parlamentu o udělení absolutoria za rok 2008 obsahují dvě doporučení týkající se 
Evropské policejní akademie (CEPOL).

První doporučení se týká možného připojení CEPOL k Europolu. Podobné doporučení bylo zahrnuto 
v usnesení o absolutoriu za rok 2009. 

Komise navrhla převést vzdělávací úlohu CEPOL na Europol v rámci Stockholmského programu. Tento 
návrh však členské státy odmítly. 

Spojování agentur může představovat potenciální přínos, jako jsou nižší náklady, vyšší efektivita a lepší 
vedení. Tuto hypotézu je však potřeba zkoumat formou posouzení dopadů a hodnocení. CEPOL byla 
nedávno hodnocena1 externím hodnotitelem, který doporučil opatření ohledně struktury této agentury a jejích 
pracovních postupů. Doporučení zahrnují také přezkum příslušného rozhodnutí Rady. Generální ředitelství 
pro vnitřní věci na tomto základě zahajuje postup pro přípravnou studii s cílem posoudit fungování a řízení 
této agentury, jejímž výsledkem bude zpráva o posouzení dopadu možných budoucích změn rozhodnutí 
Rady 2005/681/SVV.

Druhé doporučení vyžaduje, aby byl orgán příslušný k udělení absolutoria bez prodlení informován
o zjištěních nedávného vyšetřování úřadu OLAF.

Úřad OLAF dokončil své vyšetřování CEPOL v prosinci 2009 a svá zjištění předal orgánům Spojeného 
království, aby na ně reagovaly. Pracovníci úřadu OLAF o tom Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského 
parlamentu ústně informovali dne 12. července 2010 během postupu udělování absolutoria za rok 2008.

Obě doporučení týkající se CEPOL byla na základě výše uvedených skutečností splněna. 

Pro informaci rozpočtového orgánu se potvrzuje, že bylo přijato několik nápravných opatření, jejichž cílem 
bylo řešit dříve neuspokojivou situaci v CEPOL. Konkrétně:

– V srpnu 2009 byli jmenováni správní úředník (za účelem koordinace s GŘ pro vnitřní věci, a to 
zejména v otázkách rozpočtu) a vedoucí programu (odpovědný za provádění politiky). V únoru 2010 
přijala správní rada nová finanční pravidla.

– V současné době jsou vyvíjeny ukazatele výkonnosti s cílem usnadnit sledování a posouzení hlavní 
činnosti CEPOL jak z kvalitativního, tak kvantitativního hlediska. 

– Od chvíle, kdy došlo ke změně vedení na počátku roku 2010, zahájila CEPOL novou, slibnou fázi. 
Útvar IAS nedávno vydal zprávu, která poskytuje přehled ohledně kontrolní činnosti prováděné v 
roce 2010 v Evropské policejní akademii. Závěry jsou dobré a odrážejí podobné závěry Účetního 
dvora v návaznosti na druhé kolo jeho kontrol, jež proběhlo v květnu. Nedošlo k žádným záporným 
zjištěním s dopadem na zákonnost a správnost operací. Bude vytvořena interní kontrolní komise. 

Tím jsou doplněny informace, které požadoval Evropský parlament ohledně kroků v návaznosti na jeho 
rozhodnutí a usnesení o udělení absolutoria za rok 2008. Komise proto považuje podmínky pro uvolnění 
prostředků na CEPOL z rezervy za zcela splněné, a žádá proto o uvolnění této rezervy.

                                                  
1 Podle čl. 21 odst. 3 rozhodnutí Rady 2005/681/SVV o zřízení Evropské policejní akademie.
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I. ZVÝŠENÍ

a) Rozpočtová položka

18 05 05 01 – Evropská policejní akademie – Příspěvek pro hlavu 1 a 2

b) Číselné údaje ke dni 22. 7. 2011
Závazky Platby

1A. Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 3 502 000 3 502 000
1B. Rozpočtové prostředky (ESVO) 0 0
2. Převody 0 0

3. Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 3 502 000 3 502 000
4. Využití konečných prostředků 3 502 000 1 805 000

5. Nevyužitá/disponibilní částka (3–4) 0 1 697 000
6. Požadavky do konce roku 425 000 2 122 000

7. Navrhované zvýšení 425 000 425 000

8. Zvýšení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků 
(7/1A)

12,14 % 12,14 %

9. Součet všech zvýšení provedených podle čl. 23 odst. 1 
písm. b) a c) finančního nařízení, vypočítaný podle článku 
17a prováděcích pravidel a vyjádřený jako procento 
konečných prostředků pro rozpočtový rok

neuvedeno neuvedeno

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (převedené) (C5)
Závazky Platby

1. Prostředky k dispozici na začátku roku 0 0
2. Prostředky k dispozici ke dni 22. 7. 2011 0 0
3. Míra využití [(1–2)/1] neuvedeno neuvedeno

d) Podrobné odůvodnění zvýšení

Viz úvod.
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II. SNÍŽENÍ

a) Rozpočtová položka

40 02 – REZERVY NA FINANČNÍ INTERVENCE – Bod 18 05 05 01
– Evropská policejní akademie – Příspěvek pro hlavu 1 a 2

b) Číselné údaje ke dni 4. 8. 2011
Závazky Platby

1A. Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 425 000 425 000
1B. Rozpočtové prostředky (ESVO) 0 0
2. Převody 0 0

3. Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 425 000 425 000
4. Využití konečných prostředků 0 0

5. Nevyužitá/disponibilní částka (3–4) 425 000 425 000
6. Požadavky do konce roku (*) 0 0

7. Navrhované snížení 425 000 425 000

8. Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků 
(7/1A)

neuvedeno neuvedeno

9. Součet všech snížení provedených podle čl. 23 odst. 1 písm. 
b) a c) finančního nařízení, vypočítaný podle článku 17a 
prováděcích pravidel a vyjádřený jako procento konečných 
prostředků pro rozpočtový rok

neuvedeno neuvedeno

(*) Nevztahuje se na linii zásob ani rezerv

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (převedené) (C5)
Závazky Platby

1. Prostředky k dispozici na začátku roku 0 0
2. Prostředky k dispozici ke dni 4. 8. 2011 0 0
3. Míra využití [(1–2)/1] neuvedeno neuvedeno

d) Podrobné odůvodnění převodu

Viz úvod.


