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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 01/09/2011

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
TMHMA III – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ 18, 40

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 32/2011

ΣΕ EUR

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 40 02 Αποθεματικό για δημοσιονομικές παρεμβάσεις
ΑΡΘΡΟ 40 02 41 - 40 02 41 Διαχωριζόμενες πιστώσεις ΠAY - 425 000

ΠΠ - 425 000

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1805 Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών
ΘΕΣΗ 18 05 05 01 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία -Συνεισφορά στους τίτλους 1 και 2 ΠAY  425 000

ΠΠ  425 000
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αιτιολόγηση για την αποδέσμευση από το αποθεματικό των πιστώσεων CEPOL στον γενικό 
προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2011

Τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά το οικονομικό έτος 
2008 περιέχουν δύο συστάσεις για τη CEPOL.

Η πρώτη σύσταση αφορά την πιθανή προσάρτηση της CEPOL στην Ευρωπόλ. Παρόμοια σύσταση 
συμπεριλήφθηκε στο ψήφισμα σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά το οικονομικό έτος 2009.

Η Επιτροπή πρότεινε τη μεταφορά του εκπαιδευτικού ρόλου της CEPOL στην Ευρωπόλ στο πλαίσιο του 
προγράμματος της Στοκχόλμης. Ωστόσο, η πρόταση απορρίφθηκε από τα κράτη μέλη.

Η συγχώνευση οργανισμών μπορεί να προσφέρει πιθανά οφέλη, όπως χαμηλότερο κόστος, μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και ισχυρότερη διακυβέρνηση. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή πρέπει να επαληθευτεί μέσω 
της αξιολόγησης και εκτίμησης αντίκτυπου. Η CEPOL αξιολογήθηκε πρόσφατα1 από εξωτερικό αξιολογητή ο 
οποίος συνέστησε δράσεις σχετικά με τη δομή του οργανισμού και τις πρακτικές εργασίας του. Μεταξύ των 
συστάσεων αυτών περιλαμβάνεται επίσης η αναθεώρηση της απόφασης του Συμβουλίου. Στη βάση αυτή, η 
ΓΔ HOME κινεί τη διαδικασία για την εκπόνηση προπαρασκευαστικής μελέτης με σκοπό την εκτίμηση της 
λειτουργίας και της διαχείρισης του οργανισμού, η οποία θα οδηγήσει σε έκθεση εκτίμησης αντικτύπου 
σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές τροποποιήσεις της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Στη δεύτερη σύσταση ζητείται να ενημερωθεί η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα πορίσματα της 
πρόσφατης έρευνας της OLAF, το συντομότερο δυνατό.

Η OLAF ολοκλήρωσε την έρευνα της σχετικά με τη CEPOL τον Δεκέμβριο του 2009 και διαβίβασε τα 
πορίσματά της στις αρχές του ΗΒ για να μπορέσουν να απαντήσουν. Στις 12 Ιουλίου 2010, οι υπάλληλοι της 
OLAF ενημέρωσαν προφορικά την επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής για το 2008.

Με βάση τα προαναφερθέντα, υπήρξε ανταπόκριση στις δύο συστάσεις σχετικά με τη CEPOL.

Προς ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, επιβεβαιώνεται ότι έχουν ληφθεί διάφορα 
διορθωτικά μέτρα για να αντιμετωπισθεί η προηγούμενη κατάσταση στη CEPOL, η οποία δεν ήταν 
ικανοποιητική, δηλαδή:

- Τον Αύγουστο 2009, διορισμός προϊσταμένου διοίκησης (για τον συντονισμό με τη ΓΔ HOME, 
κυρίως για θέματα προϋπολογισμού) και προϊσταμένου προγράμματος (υπεύθυνου για την 
εφαρμογή των πολιτικών). Τον Φεβρουάριο 2010, έγκριση νέων δημοσιονομικών κανόνων από το 
διοικητικό συμβούλιο.

- Επί του παρόντος, αναπτύσσονται δείκτες επιδόσεων για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων της CEPOL τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό 
επίπεδο.

- Από τη στιγμή που άλλαξε η διαχείρισή της, στην αρχή του 2010, η CEPOL μπήκε σε νέο ευοίωνο 
στάδιο. Η IAS δημοσίευσε πρόσφατα έκθεση που περιέχει επισκόπηση των ελεγκτικών 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν το 2010 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Ακαδημίας (CEPOL). Τα συμπεράσματα είναι θετικά και απηχούν παρόμοια συμπεράσματα εκ 
μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά τον δεύτερο γύρο του ελέγχου του, τον περασμένο Μάιο. Δεν 
διαπιστώθηκε κανένα σημαντικό αρνητικό πόρισμα σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα.
Θα δημιουργηθεί πάνελ εσωτερικού λογιστικού ελέγχου.

Με την παροχή των πληροφοριών αυτών ολοκληρώνεται το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 
με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην απόφαση και στο ψήφισμά του σχετικά με την απαλλαγή για το 
οικονομικό έτος 2008. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή, εκτιμώντας ότι πληρούνται πλήρως οι όροι για την 
αποδέσμευση των πιστώσεων της CEPOL από το αποθεματικό, ζητεί την αποδέσμευση αυτού του 
αποθεματικού.

                                                  
1 Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας.
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I. ΕΝΙΣΧΥΣΗ

α) Ονομασία του κονδυλίου

18 05 05 01 - Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία - Συνεισφορά στους τίτλους 1 και 2

β) Αριθμητικά στοιχεία στις 22.07.2011
ΠAY ΠΠ

1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 3 502 000 3 502 000
1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0 0
2. Μεταφορές 0 0

3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 3 502 000 3 502 000
4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 3 502 000 1 805 000

5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 0 1 697 000
6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 425 000 2 122 000

7. Προτεινόμενη ενίσχυση 425 000 425 000

8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του 
οικονομικού έτους (7/1Α)

12,14% 12,14%

9. Ποσοστό του συνόλου των ενισχύσεων κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 17α των κανόνων εφαρμογής, σε σχέση με τις 
οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους

n/a n/a

γ) Μεταφερθέντα έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (C5)
ΠAY ΠΠ

1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους 0 0
2. Διαθέσιμες πιστώσεις στις 22.07.2011 0 0
3. Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1] n/a n/a

δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης

Βλ. εισαγωγή.
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II. ΑΝΑΛΗΨΗ

α) Ονομασία του κονδυλίου

40 02 – Αποθεματικό για δημοσιονομικές παρεμβάσεις - Θέση 18 05 05 01
- Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία - Συνεισφορά στους τίτλους 1 και 2

β) Αριθμητικά στοιχεία στις 04.08.2011
ΠAY ΠΠ

1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 425 000 425 000
1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0 0
2. Μεταφορές 0 0

3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 425 000 425 000
4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 0 0

5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 425 000 425 000
6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους (*) 0 0

7. Προτεινόμενη ανάληψη 425 000 425 000

8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του 
οικονομικού έτους (7/1Α) )

n/a n/a

9. Ποσοστό του συνόλου των αναλήψεων κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 17α των κανόνων εφαρμογής, σε σχέση με τις 
οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους

n/a n/a

(*) Χωρίς αντικείμενο για κονδύλιο προσωρινών πιστώσεων ή 
αποθεματικού

γ) Μεταφερθέντα έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (C5)
ΠAY ΠΠ

1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους 0 0
2. Διαθέσιμες πιστώσεις στις 04.08.2011 0 0
3. Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1] n/a n/a

δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης

Βλ. εισαγωγή.


