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DEC 32/2011. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

EUR

AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL:

40 02. ALCÍM – PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOK TARTALÉKALAPJA
40 02 41. JOGCÍMCSOPORT – Differenciált előirányzatok Kötelezettségvállalási 

előirányzatok - 425 000
Kifizetési előirányzatok - 425 000

AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBA:

18 05. ALCÍM – Biztonság és a szabadságjogok védelme
18 05 05 01. JOGCÍM – Európai Rendőrakadémia – Hozzájárulás az 1. és 
2. címhez

Kötelezettségvállalási 
előirányzatok 425 000

Kifizetési előirányzatok 425 000
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BEVEZETÉS

Az EU 2011. év általános költségvetésében az Európai Rendőrakadémia számára elkülönített 
előirányzatok tartalékból való felszabadításának indokolása

Az Európai Parlament 2008-ra vonatkozó mentesítési állásfoglalása két ajánlást tartalmaz az Európai 
Rendőrakadémia kapcsán.

Az első az Európai Rendőrakadémia esetleges Europolhoz való csatolására vonatkozott. A 2009-re 
vonatkozó mentesítési állásfoglalás is hasonló ajánlást tartalmazott.

A Bizottság a Stockholmi Program keretében az Európai Rendőrakadémia képzési tevékenységeinek 
Europolhoz történő átcsoportosítását javasolta. A tagállamok e javaslatot azonban elutasították.

Az ügynökségek összevonása különböző előnyöket, többek között alacsonyabb költségeket, nagyobb 
hatékonyságot és határozottabb irányítást eredményezhet. E feltételezéseket mindazonáltal hatásvizsgálat 
és értékelés útján kell vizsgálni. Nemrégiben egy külső értékelő elvégezte az Európai Rendőrakadémia 
értékelését1, majd ajánlásokat tett az ügynökség struktúrájára és munkamódszerére vonatkozóan. A fenti 
ajánlások egyben tartalmazzák a tanácsi határozat felülvizsgálatát is. A Belügyi Főigazgatóság ennek 
alapján megindítja az ügynökség működését és irányítását értékelő előkészítő tanulmány kidolgozására 
irányuló eljárást, aminek eredményeképpen elkészül majd a 2005/681/IB tanácsi határozat esetleges 
jövőbeli módosításáról szóló hatásvizsgálati jelentés.

A második ajánlásban kérik, hogy a nemrégiben elvégzett OLAF-vizsgálat eredményeit késedelem nélkül 
közöljék a mentesítésért felelős hatósággal.

Az OLAF 2009 decemberében lezárta az Európai Rendőrakadémia kapcsán végzett vizsgálatát, és 
vizsgálati eredményeit megküldte a brit hatóságoknak véleményezésre. Az OLAF tisztviselői 2010. július 12-
én szóbeli tájékoztatást adtak az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának a 2008. évi 
mentesítési eljárás során.

A fentiek fényében eleget tettek az Európai Rendőrakadémiára vonatkozó mindkét ajánlásnak.

A költségvetési hatóság tájékoztatásául megerősíthető, hogy számos korrekciós intézkedésre került sor az 
Európai Rendőrakadémia korábbi nem kielégítő helyzetének kezelése érdekében. Ezen intézkedések közé 
tartozik:

- 2009 augusztusában kinevezésre került egy (a Belügyi Főigazgatósággal történő koordinációt 
bonyolító, különösen költségvetési ügyekben) igazgatási vezető és egy (a szakpolitika 
végrehajtásáért felelős) programirányítási vezető. 2010 februárjában az igazgatótanács új pénzügyi 
szabályokat fogadott el,

- a teljesítménymutatók kidolgozása jelenleg folyamatban van, hogy minőségi és mennyiségi 
szempontból is megkönnyítsék az Európai Rendőrakadémia alaptevékenységeinek nyomon 
követését és értékelését,

- Az Európai Rendőrakadémia 2010 elején bekövetkezett vezetőváltása óta új ígéretes szakasz vette 
kezdetét. A Belső Ellenőrzési Szolgálat a közelmúltban közzétett egy jelentést, amelyben áttekintést 
ad az Európai Rendőrakadémián 2010-ben végzett audittevékenységekről. A benne megfogalmazott 
következtetések pozitívak és tükrözik a Számvevőszék második körben májusban végzett 
ellenőrzését követően levont hasonló következtetéseit. A jogszerűségét és szabályszerűségét 
illetően nincsenek jelentős negatív megállapítások. A későbbiekben belső ellenőrzési panelt 
állítanak majd fel.

Az Európai Parlament 2008-ra vonatkozó mentesítési határozata és állásfoglalása nyomon követését illetően 
a fentiek kiegészítik az EP által kért információkat. Ennek alapján a Bizottság úgy véli, hogy hiánytalanul 
teljesülnek az Európai Rendőrakadémia számára elkülönített előirányzatok tartalékból való 
felszabadításának feltételei, következésképpen kéri a tartalékból való felszabadítást.

                                                  
1 Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2005/681/IB tanácsi határozat 21. cikkének (3) 
bekezdése alapján.
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I. EMELÉS

a) Megnevezés

18 05 05 01 – Európai Rendőrakadémia – Hozzájárulás az 1. és 2. címhez

b) 2011.07.22-i adatok
Kötelezettségvállalás

i előirányzatok
Kifizetési 

előirányzatok

1A. Költségvetési előirányzat (kezdeti költségvetés + 
költségvetés-módosítás)

3 502 000 3 502 000

1B. Költségvetési előirányzat (EFTA) 0 0
2. Átcsoportosítások 0 0

3. Végleges éves előirányzat (1A+1B+2) 3 502 000 3 502 000
4. A költségvetési évre vonatkozó végleges előirányzat 

felhasználása
3 502 000 1 805 000

5. Fel nem használt/rendelkezésre álló összeg (3–4) 0 1 697 000
6. Igény az év végéig 425 000 2 122 000

7. Javasolt emelés 425 000 425 000

8. Emelés a költségvetési előirányzat százalékában (7/1A) 12,14% 12,14%
9. A költségvetési rendelet 23. cikke (1) bekezdésének b) és c) 

pontja szerinti átcsoportosítások teljes összegének a 
végleges éves előirányzat – a végrehajtási szabályok 17a. 
cikke szerint számított – százalékában megadott emelése

n.a. n.a.

c) A beszedésből származó, áthozott bevételek (C5)
Kötelezettségvállalás

i előirányzatok
Kifizetési 

előirányzatok

1. Az év elején rendelkezésre álló előirányzatok 0 0
2. 2011. július 22-én rendelkezésre álló előirányzatok 0 0
3. Felhasználás mértéke [(1-2)/1] n.a. n.a.

d) Az emelés részletes indoklása

Lásd a bevezetést.
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II. CSÖKKENTÉS

a) Megnevezés

40 02 – PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOK TARTALÉKALAPJA – 18 05 05 01. jogcím –
Európai Rendőrakadémia – Hozzájárulás az 1. és 2. címhez

b) 2011.08.04-i adatok
Kötelezettségvállalás

i előirányzatok
Kifizetési 

előirányzatok

1A. Költségvetési előirányzat (kezdeti költségvetés + 
költségvetés-módosítás)

425 000 425 000

1B. Költségvetési előirányzat (EFTA) 0 0
2. Átcsoportosítások 0 0

3. Végleges éves előirányzat (1A+1B+2) 425 000 425 000
4. A költségvetési évre vonatkozó végleges előirányzat 

felhasználása
0 0

5. Fel nem használt/rendelkezésre álló összeg (3–4) 425 000 425 000
6. Igény az év végéig (*) 0 0

7. Javasolt csökkentés 425 000 425 000

8. Csökkentés a költségvetési előirányzat százalékában (7/1A) n.a. n.a.
9. A költségvetési rendelet 23. cikke (1) bekezdésének b) és c) 

pontja szerinti átcsoportosítások teljes összegének a 
végleges éves előirányzat – a végrehajtási szabályok 17a. 
cikke szerint számított – százalékában megadott 
csökkentése

n.a. n.a.

(*) Céltartalék tételre vagy tartalék tételre nem vonatkozik.

c) A beszedésből származó, áthozott bevételek (C5)
Kötelezettségvállalás

i előirányzatok
Kifizetési 

előirányzatok

1. Az év elején rendelkezésre álló előirányzatok 0 0
2. 2011. augusztus 4-én rendelkezésre álló előirányzatok 0 0
3. Felhasználás mértéke [(1-2)/1] n.a. n.a.

d) A csökkentés részletes indoklása

Lásd a bevezetést.


