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INLEIDING

Motivering voor de vrijmaking van de reserve van EPA-kredieten
op de algemene begroting van de EU voor 2011

In de resoluties van het Europees Parlement over de kwijting voor 2008 zijn twee aanbevelingen betreffende 
de Europese Politieacademie (EPA) opgenomen.

De eerste aanbeveling betreft de mogelijke aanhechting van de EPA bij Europol. Een soortgelijke 
aanbeveling was in de kwijtingsresolutie over 2009 opgenomen.

De Commissie heeft voorgesteld de opleidingstaak van de EPA over te dragen aan Europol in het kader van 
het Stockholmprogramma. Dit voorstel is door de lidstaten echter afgewezen.

De fusie van agentschappen kan voordelen zoals geringere kosten, grotere efficiëntie en sterkere 
governance opleveren. Een dergelijke hypothese moet evenwel aan een effectbeoordeling en een evaluatie 
worden onderworpen. De EPA is recentelijk geëvalueerd1 door een externe beoordelaar, die aanbevelingen 
heeft gedaan voor maatregelen inzake de structuur van het agentschap en de werkmethoden. De 
aanbevelingen omvatten ook een herziening van het besluit van de Raad. Op grond daarvan leidt DG HOME 
de procedure in voor een voorbereidende studie ter beoordeling van de werking en het beheer van het 
agentschap, die moet leiden tot een effectbeoordelingsrapport over mogelijke toekomstige wijzigingen van 
Besluit 2005/681/JBZ.

Bij de tweede aanbeveling werd verzocht de bevindingen van het recente OLAF-onderzoek onverwijld aan 
de kwijtingsautoriteit mee te delen.

OLAF heeft het onderzoek van de EPA in december 2009 voltooid en zijn bevindingen voor opmerkingen 
aan de Britse autoriteiten meegedeeld. Op 12 juli 2010 hebben ambtenaren van OLAF in het kader van de 
kwijtingsprocedure 2008 de commissie Begrotingscontrole van het Europees Parlement mondeling gebrieft.

Daarmee is aan beide aanbevelingen betreffende de EPA gevolg gegeven.

Ten behoeve van de begrotingsautoriteit wordt bevestigd dat verschillende corrigerende maatregelen zijn 
getroffen om de voorheen onbevredigende situatie bij de EPA te verhelpen. Te weten:

- in augustus 2009 is een hoofd van de administratie aangesteld (voor de coördinatie met DG HOME, 
met name inzake begrotingsaangelegenheden) en een hoofd voor het programma (voor de 
uitvoering van het beleid). In februari 2010 heeft de raad van bestuur nieuwe financiële regels 
goedgekeurd;

- momenteel worden resultaatindicatoren ontwikkeld om de kwalitatieve en kwantitatieve follow-up en 
beoordeling van de kernactiviteiten van de EPA te vergemakkelijken;

- de vervanging van het management begin 2010 was voor de EPA de start van een nieuwe, 
beloftevolle fase. De IAS heeft onlangs een verslag uitgebracht dat een overzicht bevat van de 
auditwerkzaamheden die in 2010 bij de EPA zijn verricht. De conclusies zijn positief en sluiten aan 
bij de conclusie van de Europese Rekenkamer naar aanleiding van de tweede ronde van haar audit 
in mei. Er zijn geen noemenswaardige negatieve bevindingen wat betreft de wettigheid en de 
regelmatigheid. Er zal een intern controlecomité worden opgericht.

Hiermee is de informatieverstrekking die door het Europees Parlement is gevraagd over de follow-up van 
haar kwijtingsbesluit en –resolutie over 2008 volledig. De Commissie vindt dat bijgevolg volledig aan de 
voorwaarden voor de vrijmaking van de EPA-kredieten uit de reserve is voldaan en verzoekt dan ook om de 
reserve vrij te geven.

                                                  
1 Overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Besluit 2005/681/JBZ van de Raad tot oprichting van de Europese 
Politieacademie.
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I. TE VERHOGEN KREDIETEN

a) Begrotingsonderdeel

18 05 05 01 - Europese Politieacademie - Subsidiëring titels 1 en 2

b) Kwantitatieve gegevens op 22.7.2011
VK BK

1A. Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 3 502 000 3 502 000
1B. Begrotingskredieten (EVA) 0 0
2. Overdrachten 0 0

3. Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1A+1B+2) 3 502 000 3 502 000
4. Besteding van de definitieve kredieten 3 502 000 1 805 000

5. Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3−4) 0 1 697 000
6. Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 425 000 2 122 000

7. Voorgestelde verhoging 425 000 425 000

8. Verhoging in procent van de begrotingskredieten (7/1A) 12,14% 12,14%
9. Verhoging, in procent van de definitieve kredieten voor het 

begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 23, lid 1, onder 
b) en c), van het Financieel Reglement gecumuleerde 
overschrijvingen, berekend volgens artikel 17 bis van de 
uitvoeringsvoorschriften

n.v.t. n.v.t.

c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (C5)
VK BK

1. Bij de aanvang van het begrotingsjaar beschikbare kredieten 0 0
2. Op 22.7.2011 beschikbare kredieten 0 0
3. Bestedingsniveau [(1-2)/1] n.v.t. n.v.t.

d) Motivering

Zie inleiding.
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II. TE VERLAGEN KREDIETEN

a) Begrotingsonderdeel

40 02 – RESERVES VOOR FINANCIËLE INTERVENTIES – Post 18 05 05 01 
- Europese Politieacademie  Bijdrage voor titel 1 en 2

b) Kwantitatieve gegevens op 4.8.2011
VK BK

1A. Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 425 000 425 000
1B. Begrotingskredieten (EVA) 0 0
2. Overdrachten 0 0

3. Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1A+1B+2) 425 000 425 000
4. Besteding van de definitieve kredieten 0 0

5. Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3−4) 425 000 425 000
6. Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar (*) 0 0

7. Voorgestelde verlaging 425 000 425 000

8. Verlaging in procent van de begrotingskredieten (7/1A) n.v.t. n.v.t.
9. Verlaging, in procent van de definitieve kredieten voor het 

begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 23, lid 1, onder 
b) en c), van het Financieel Reglement gecumuleerde 
overschrijvingen, berekend volgens artikel 17 bis van de 
uitvoeringsvoorschriften

n.v.t. n.v.t.

(*) Niet van toepassing voor voorzieningen of reserve

c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (C5)
VK BK

1. Bij de aanvang van het begrotingsjaar beschikbare kredieten 0 0
2. Op 4.8.2011 beschikbare kredieten 0 0
3. Bestedingsniveau [(1-2)/1] n.v.t. n.v.t.

d) Motivering

Zie inleiding


