
LT 1 LT

EUROPOS KOMISIJA

BRIUSELIS, 01/09/2011

2011 M. BENDRASIS BIUDŽETAS
III SKIRSNIS – KOMISIJA. 18, 40 ANTRAŠTINĖS DALYS

ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAS Nr. DEC 32/2011

EUR

IŠ

40 02 SKYRIUS – REZERVAI FINANSINĖMS INTERVENCIJOMS
40 02 41 STRAIPSNIS – Diferencijuotieji asignavimai Įsipareigojimai - 425 000

Mokėjimai - 425 000

Į

18 05 SKYRIUS – Saugumas ir laisvių apsauga
18 05 05 01 PUNKTAS – Europos policijos koledžas – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines 
dalis Įsipareigojimai  425 000

Mokėjimai  425 000
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ĮVADAS

Į rezervą įrašytų CEPOL asignavimų panaudojimo
2011 m. ES bendrajame biudžete pagrindimas

Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo pateiktos dvi rekomendacijos 
dėl CEPOL.

Pirmojoje rekomendacijoje siūloma galimybė CEPOL prijungti prie Europolo. Panaši rekomendacija pateikta 
2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijoje. 

Pagal Stokholmo programą Komisija pasiūlė CEPOL mokymo užduotį perduoti Europolui. Tačiau šį 
pasiūlymą atmetė valstybės narės. 

Sujungus agentūras galima gauti naudos: sumažėtų sąnaudos, padidėtų veiksmingumas ir sustiprėtų 
valdymas. Tačiau tokią hipotezę reikia išbandyti atliekant poveikio vertinimą ir bendrą vertinimą. Neseniai 
CEPOL įvertino1 išorės vertintojas; jis pateikė rekomendacijų, kokių veiksmų imtis dėl agentūros struktūros ir 
darbo tvarkos. Taip pat rekomenduota peržiūrėti Tarybos sprendimą. Atsižvelgęs į rekomendacijas Vidaus 
reikalų GD pradeda parengiamojo tyrimo procedūrą, siekdamas įvertinti agentūros funkcionavimą ir valdymą, 
po kurios bus parengta galimų būsimų Tarybos sprendimo 2005/681/TVR pakeitimų poveikio vertinimo 
ataskaita.

Antrojoje rekomendacijoje nurodoma biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją nedelsiant supažindinti su 
faktais, nustatytais per neseniai OLAF atliktą tyrimą.

OLAF baigė CEPOL tyrimą 2009 m. gruodžio mėn. ir su nustatytais faktais supažindino JK valdžios 
institucijas, kad jos imtųsi veiksmų. 2010 m. liepos 12 d. OLAF pareigūnai per 2008 m. biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą su nustatytais faktais žodžiu supažindino Europos Parlamento Biudžeto kontrolės 
komitetą.

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą informaciją, abi rekomendacijos dėl CEPOL įvykdytos. 

Biudžeto valdymo institucijai pranešta, kad imtasi kelių korekcinių priemonių, kad anksčiau CEPOL buvusi 
nepatenkinama padėtis būtų ištaisyta. Korekcinės priemonės:

- 2009 m. rugpjūčio mėn. paskirtas administracijos vadovas (veiklai su Vidaus reikalų GD derinti, ypač 
biudžeto klausimais) ir programos vadovas (atsakingas už politikos įgyvendinimą). 2010 m. vasario 
mėn. valdyba priėmė naujas finansines taisykles.

- Dabar nustatomi veiklos rodikliai, kad būtų lengviau kokybiškai ir kiekybiškai prižiūrėti ir vertinti 
CEPOL pagrindinę veiklą. 

- 2010 m. pradžioje pasikeitus vadovybei, prasidėjo naujas daug žadantis CEPOL veiklos etapas. 
Vidaus audito tarnyba neseniai paskelbė ataskaitą, kurioje apžvelgiama 2010 m. audito veikla 
Europos policijos koledže (CEPOL). Išvados teigiamos, panašios į Audito Rūmų išvadas po gegužės 
mėn. atlikto antrojo audito etapo. Nenustatyta reikšmingų neigiamų faktų, darančių poveikį 
teisėtumui ir tvarkingumui. Bus sukurta vidaus audito komisija. 

Šia informacija patenkinamas Europos Parlamento prašymas pranešti, kokių tolesnių veiksmų imtasi dėl 
2008 m. sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir rezoliucijos. Todėl Komisija mano, kad įvykdytos 
visos į rezervą įrašytų CEPOL asignavimų panaudojimo sąlygos ir prašo leisti panaudoti šį rezervą.

                                                  
1 Pagal Tarybos sprendimo 2005/681/TVR, įsteigiančio Europos policijos koledžą (CEPOL), 21 straipsnio 3 dalį.
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I. PADIDINIMAS

a) Išlaidų kategorija

18 05 05 01 – Europos policijos koledžas – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

b) 2011 07 22 duomenys
Įsipareigojimai Mokėjimai

1A. Asignavimo suma biudžete (pradinis biudžetas + taisomasis 
biudžetas)

3 502 000 3 502 000

1B. Asignavimo suma biudžete (ELPA) 0 0
2. Perkeliamos sumos 0 0

3. Galutinė asignavimo suma per metus (1A+1B+2) 3 502 000 3 502 000
4. Galutinės asignavimo sumos panaudojimas 3 502 000 1 805 000

5. Nepanaudota ir (arba) likusi suma (3−4) 0 1 697 000
6. Iki metų pabaigos reikalinga suma 425 000 2 122 000

7. Siūlomas padidinimas 425 000 425 000

8. Padidinimas, kaip asignavimo sumos biudžete procentinė 
dalis (7/1A)

12,14 % 12,14 %

9. Perkeliamų sumų, nurodytų Finansinio reglamento 
23 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, padidinimas, kaip 
galutinės metų asignavimo sumos procentinė dalis, 
apskaičiuotas pagal Įgyvendinimo taisyklių 17a straipsnį

nėra duomenų nėra duomenų

c) Įplaukos iš susigrąžintų sumų (perkeltos į kitą laikotarpį) (C5)
Įsipareigojimai Mokėjimai

1. Asignavimo suma metų pradžioje 0 0
2. Asignavimo suma 2011 07 22 0 0
3. Panaudojimo lygis [(1−2)/1]  nėra duomenų nėra duomenų

d) Išsamus padidinimo pagrindimas

Žr. įvadą.



LT 4 LT

II. SUMAŽINIMAS

a) Išlaidų kategorija

40 02 – REZERVAI FINANSINĖMS INTERVENCIJOMS – 18 05 05 01 punktas
– Europos policijos koledžas – Įnašas pagal 1 ir 2 antraštines dalis

b) 2011 08 04 duomenys
Įsipareigojimai Mokėjimai

1A. Asignavimo suma biudžete (pradinis biudžetas + taisomasis 
biudžetas)

425 000 425 000

1B. Asignavimo suma biudžete (ELPA) 0 0
2. Perkeliamos sumos 0 0

3. Galutinė asignavimo suma per metus (1A+1B+2) 425 000 425 000
4. Galutinės asignavimo sumos panaudojimas 0 0

5. Nepanaudota ir (arba) likusi suma (3−4) 425 000 425 000
6. Iki metų pabaigos reikalinga suma (*) 0 0

7. Siūlomas sumažinimas 425 000 425 000

8. Sumažinimas, kaip asignavimo sumos biudžete procentinė 
dalis (7/1A)

nėra duomenų nėra duomenų

9. Perkeliamų sumų, nurodytų Finansinio reglamento 
23 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, sumažinimas, kaip 
galutinės metų asignavimo sumos procentinė dalis, 
apskaičiuotas pagal Įgyvendinimo taisyklių 17a straipsnį

nėra duomenų nėra duomenų

(*) Netaikoma atidėjinių arba rezervo eilutei

c) Įplaukos iš susigrąžintų sumų (perkeltos į kitą laikotarpį) (C5)
Įsipareigojimai Mokėjimai

1. Asignavimo suma metų pradžioje 0 0
2. Asignavimo suma 2011 08 04 0 0
3. Panaudojimo lygis [(1−2)/1]  nėra duomenų nėra duomenų

d) Išsamus perkėlimo pagrindimas

Žr. įvadą.


