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EUROPA-KOMMISSIONEN

BRUXELLES, DEN 01/09/2011

DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2011
SEKTION III – KOMMISSIONEN AFSNIT 18, 40

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 32/2011

EUR

FRA

KAPITEL - 40 02 RESERVER TIL FINANSIELLE INTERVENTIONER
ARTIKEL 40 02 41 - 40 02 41 Opdelte bevillinger Forpligtelser - 425 000

Betalinger - 425 000

TIL

KAPITEL - 1805 Sikkerhed og sikring af friheder
KONTO - 18 05 05 01 Det Europæiske Politiakademi - tilskud under afsnit 1 og 2 Forpligtelser  425 000

Betalinger  425 000
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INDLEDNING

Begrundelse for frigivelse af bevillinger fra CEPOL-reserven
i EU's almindelige budget for 2011

Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for 2008 indeholder to anbefalinger om Cepol.

Den første anbefaling drejer sig om en mulig tilknytning af Cepol til Europol. I beslutningen om decharge for 
2009 blev der fremsat en lignende anbefaling.

Kommissionen har foreslået, at Cepols uddannelsesdel bliver overflyttet til Europol inden for rammerne af 
Stockholmprogrammet. Forslaget er imidlertid blevet afvist af medlemsstaterne.

Sammenlægningen af agenturer er forbundet med potentielle fordele som f.eks. lavere omkostninger, større 
effektivitet og stærkere styring. En sådan formodning bør imidlertid først testes ved hjælp af en 
konsekvensanalyse og en evaluering. Cepol har for nylig været genstand for en ekstern vurdering1, som 
mundede ud i en række anbefalinger om agenturets opbygning og arbejdspraksis. Det anbefales også, at 
Rådets afgørelse revideres. GD HOME er derfor i færd med at iværksætte en indledende undersøgelse med 
det formål at vurdere, hvordan agenturet fungerer og ledes; undersøgelsen afsluttes med en rapport 
indeholdende en konsekvensanalyse af eventuelle kommende ændringer af Rådets afgørelse 2005/681/RIA.

Den anden anbefaling drejer sig om, at resultaterne af den nylige OLAF-undersøgelse skal kommunikeres til 
dechargemyndigheden med det samme.

OLAF afsluttede sin undersøgelse af Cepol i december 2009 og forelagde resultaterne for de britiske 
myndigheder med henblik på en reaktion. Den 12. juli 2010 gav nogle embedsmænd fra OLAF en mundtlig 
briefing til Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg under 2008-dechargeproceduren.

Begge Cepol-anbefalinger er således blevet fulgt.

Til oplysning for budgetmyndigheden understreges det, at der er blevet truffet en række korrektive 
foranstaltninger for at rette op på den utilfredsstillende situation, der tidligere gjorde sig gældende i Cepol,
nemlig:

- I august 2009 blev der udnævnt en administrativ leder (som skal koordinere med GD HOME, især i 
budgetsammenhæng) og en programansvarlig (med ansvar for politikgennemførelsen). I februar 
2010 vedtog bestyrelsen et nyt sæt finansbestemmelser.

- For øjeblikket er man ved at udarbejde nogle præstationsindikatorer til brug ved opfølgning og 
evaluering af Cepols kerneaktiviteter på såvel kvalitativt som kvantitativt plan.

- Ved ledelsesændringerne i begyndelsen af 2010 indledte Cepol en ny og lovende fase. IAS har for 
nylig afgivet en rapport, som indeholder et overblik over den revision, der i 2010 er foretaget i Det 
Europæiske Politiakademi (Cepol). Konklusionerne, som er positive, er sammenfaldende med nogle 
lignende konklusioner fra Revisionsretten, som i maj foretog anden del af sin revision. Der er ikke 
blevet påpeget nogen væsentlig negative forhold vedrørende lovligheden og den formelle rigtighed.
Der vil blive oprettet et internt revisionspanel.

Dette burde være svar på Europa-Parlamentets anmodning om at blive informeret om, hvordan der er fulgt 
op på Parlamentets dechargeafgørelse og beslutning for regnskabsåret 2008. Det er derfor Kommissionens 
opfattelse, at betingelserne for at få frigivet Cepol-bevillingerne fra reserven til fulde er blevet opfyldt, og den 
anmoder således om, at reserven frigives.

                                                  
1 Jf. artikel 21, stk. 3, i Rådets afgørelse 2005/681/RIA om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol).



DA 3 DA

I. FORHØJELSE

a) Budgetpost

18 05 05 01 - Det Europæiske Politiakademi - tilskud under afsnit 1 og 2

b) Tal pr. 22.7.2011
Forpligtelser Betalinger

1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) 3 502 000 3 502 000
1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 0 0
2. Overførsler 0 0

3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 3 502 000 3 502 000
4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 3 502 000 1 805 000

5. Uudnyttede/disponible bevillinger (3-4) 0 1 697 000
6. Behov indtil regnskabsårets udgang 425 000 2 122 000

7. Foreslået forhøjelse 425 000 425 000

8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 12,14 % 12,14 %
9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens 

artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse 
med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent 
af regnskabsårets bevillinger

- -

c) Indtægter fra inddrivelser (fremført) (C5)
Forpligtelser Betalinger

1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 0 0
2. Disponible bevillinger pr. 22.7.2011 0 0
3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1] - -

d) Nærmere begrundelse for forhøjelsen

Se indledningen.
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II. FRAFØRSEL

a) Budgetpost

40 02 - RESERVER TIL FINANSIELLE INTERVENTIONER - Konto 18 05 05 01 Det Europæiske 
Politiakademi - tilskud under afsnit 1 og 2

b) Tal pr. 4.8.2011
Forpligtelser Betalinger

1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) 425 000 425 000
1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 0 0
2. Overførsler 0 0

3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 425 000 425 000
4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 0 0

5. Uudnyttede/disponible bevillinger (3-4) 425 000 425 000
6. Behov indtil regnskabsårets udgang 0 0

7. Foreslået fraførsel 425 000 425 000

8. Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) - -
9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens 

artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse 
med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent 
af regnskabsårets endelige bevillinger

- -

(*) Uden betydning for en konto med formålsbestemte 
bevillinger eller reserver

c) Indtægter fra inddrivelser (fremført) (C5)
Forpligtelser Betalinger

1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 0 0
2. Disponible bevillinger pr. 4.8.2011 0 0
3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1] - -

d) Nærmere begrundelse for overførslen

Se indledningen.


