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ROZDZIAŁ – 40 02 REZERWY NA INTERWENCJE FINANSOWE
ARTYKUŁ - 40 02 41 Środki zróżnicowane Środki na zobowiązania - 425 000

Środki na płatności - 425 000

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

ROZDZIAŁ – 18 05 Bezpieczeństwo i ochrona swobód
POZYCJA – 18 05 05 01 Europejskie Kolegium Policyjne – Wkład do tytułów 1 i 2 Środki na zobowiązania  425 000

Środki na płatności  425 000
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WPROWADZENIE

Uzasadnienie uwolnienia rezerwy środków przeznaczonych na CEPOL
w budżecie ogólnym UE na 2011 r.

Rezolucje Parlamentu Europejskiego w sprawie absolutorium w 2008 r. obejmują dwa zalecenia dotyczące 
CEPOL-u.

Pierwsze zalecenie dotyczy możliwego przyłączenia CEPOL-u do Europolu. Podobne zalecenie zawarto w 
rezolucji w sprawie absolutorium za 2009 r. 

Komisja zaproponowała przejęcie roli treningowej od CEPOL-u przez Europol w ramach programu 
sztokholmskiego. Propozycja ta została jednak odrzucona przez państwa członkowskie. 

Połączenie agencji może przynieść ewentualne korzyści, tj. niższe koszty, większą wydajność i silniejszą 
strukturę zarządzania. To założenie musi jednak zostać zaopiniowane i poddane ocenie skutków. Niedawno 
zewnętrzny oceniający przeprowadził ocenę CEPOL-u1 i zalecił działania dotyczące struktury tej agencji i 
metod pracy. W zaleceniach tych zawarta jest również zmiana decyzji Rady. Na tej podstawie DG do Spraw 
Wewnętrznych uruchamia wstępną procedurę oceniającą funkcjonowanie agencji i jej zarządzanie, w 
rezultacie której powstanie sprawozdanie z oceny skutków ewentualnych przyszłych zmian do decyzji Rady 
2005/681/JHA.

Drugie zalecenie wymaga bezzwłocznego przekazania ustaleń z niedawnego dochodzenia 
przeprowadzonego przez OLAF organowi udzielającemu absolutorium.

OLAF zakończył dochodzenie w sprawie CEPOL-u w grudniu 2009 r. i przekazał jego wyniki władzom 
brytyjskim w oczekiwaniu na reakcję z ich strony. W dniu 12 lipca 2010 r. urzędnicy OLAF-u ustnie 
przekazali informacje Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego podczas procedury udzielenia 
absolutorium za 2008 r.

W związku z powyższym oba zalecenia dotyczące CEPOL-u zostały wypełnione. 

Dla informacji władzy budżetowej potwierdza się, że podjęto kilka środków naprawczych, aby poprawić 
wcześniej niezadowalającą sytuację w CEPOL-u. Środki te były następujące:

- W sierpniu 2009 r. mianowano kierownika administracji (odpowiedzialnego za koordynację działań z 
DG do Spraw Wewnętrznych, zwłaszcza w kwestiach budżetowych) i kierownika programu 
(odpowiedzialnego za wdrożenie polityki). W lutym 2010 r. zarząd przyjął nowe zasady finansowe.

- Obecnie prace nad opracowywaniem wskaźników wykonania zmierzają do ułatwienia monitorowania 
i oceny głównej działalności CEPOL-u, zarówno jakościowo, jak i ilościowo. 

- Od czasu zmiany zarządu na początku 2010 r. CEPOL wkroczył w nową obiecującą fazę. Służba 
Audytu Wewnętrznego opublikowała niedawno sprawozdanie, w którym zawarła przegląd czynności 
przeprowadzonych w Europejskim Kolegium Policyjnym (CEPOL) w ramach audytu w 2010 r. 
Wniosk i  są pozytywne i odzwierciedlają podobne wnioski sformułowane przez Trybunał 
Obrachunkowy po drugiej rundzie audytu w maju. Nie wykryto żadnych znaczących negatywnych 
wyników mających wpływ na legalność i prawidłowość. Zostanie powołany zespół ds. audytu 
wewnętrznego. 

W ten sposób wypełniono prośbę wystosowaną przez Parlament Europejski o przekazanie informacji na 
temat działań podejmowanych w związku z decyzją o absolutorium za 2008 r. i rezolucją w tej sprawie. W 
związku z tym Komisja uważa, że warunki uwolnienia rezerwy środków przeznaczonych na CEPOL są w 
całości przestrzegane, wnioskuje więc o uwolnienie tej rezerwy.

                                                  
1 Zgodnie z art. 21 ust.3 decyzji Rady 2005/681/JHA ustanawiającej Europejskie Kolegium Policyjne
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I. ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW

a) Pozycja

18 05 05 01 – Europejskie Kolegium Policyjne – Wkład do tytułów 1 i 2

b) Wartości na dzień 22.07.2011 r.
Środki na 

zobowiązania
Środki na 
płatności

1A. Środki w budżecie (budżet początkowy + BK) 3 502 000 3 502 000
1B. Środki w budżecie (EFTA) 0 0
2. Przesunięcia 0 0

3. Ostateczna kwota na rok budżetowy (1A+1B+2) 3 502 000 3 502 000
4. Wykorzystanie ostatecznej kwoty 3 502 000 1 805 000

5. Kwota niewykorzystana/dostępna (3-4) 0 1 697 000
6. Potrzeby do końca roku budżetowego 425 000 2 122 000

7. Wnioskowane zwiększenie środków 425 000 425 000

8. Zwiększenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie 
(7/1A)

12,14% 12,14%

9. Zwiększenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 
23 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia finansowego, obliczone 
zgodnie z art. 17a przepisów wykonawczych, wyrażone jako 
odsetek ostatecznych środków w budżecie

nie dotyczy nie dotyczy

c) Przeniesione dochody z odzyskanych środków (C5)
Środki na 

zobowiązania
Środki na 
płatności

1. Środki dostępne na początku roku 0 0
2. Środki dostępne w dniu 22.07.2011 r. 0 0
3. Wskaźnik wykorzystania środków [(1-2)/1]  nie dotyczy nie dotyczy

d) Szczegółowe uzasadnienie zwiększenia środków

Zob. wprowadzenie.
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II. ZMNIEJSZENIE ŚRODKÓW

a) Rozdział

40 02 - REZERWY NA INTERWENCJE FINANSOWE – Pozycja 18 05 05 01
 Europejskie Kolegium Policyjne — Wkład do tytułów 1 i 2

b) Wartości na dzień 04.08.2011 r.
Środki na 

zobowiązania
Środki na 
płatności

1A. Środki w budżecie (budżet początkowy + BK) 425 000 425 000
1B. Środki w budżecie (EFTA) 0 0
2. Przesunięcia 0 0

3. Ostateczna kwota na rok budżetowy (1A+1B+2) 425 000 425 000
4. Wykorzystanie ostatecznej kwoty 0 0

5. Kwota niewykorzystana/dostępna (3-4) 425 000 425 000
6. Potrzeby do końca roku budżetowego (*) 0 0

7. Wnioskowane zmniejszenie środków 425 000 425 000

8. Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie 
(7/1A)

nie dotyczy nie dotyczy

9. Zmniejszenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w 
art. 23 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia finansowego, 
obliczone zgodnie z art. 17a przepisów wykonawczych, 
wyrażone jako odsetek ostatecznych środków w budżecie

nie dotyczy nie dotyczy

(*) Nie dotyczy pozycji środków tymczasowych ani pozycji 
rezerw

c) Przeniesione dochody z odzyskanych środków (C5)
Środki na 

zobowiązania
Środki na 
płatności

1. Środki dostępne na początku roku 0 0
2. Środki dostępne w dniu 04.08.2011 r. 0 0
3. Wskaźnik wykorzystania środków [(1-2)/1]  nie dotyczy nie dotyczy

d) Szczegółowe uzasadnienie przesunięcia środków

Zob. wprowadzenie


