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COMISSÃO EUROPEIA

BRUXELAS, 01/09/2011

ORÇAMENTO GERAL - 2011
SECÇÃO III – COMISSÃO TÍTULOS 18, 40

TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÕES N.° DEC 32/2011

EUR

ORIGEM DAS DOTAÇÕES

CAPÍTULO - 40 02 RESERVAS PARA INTERVENÇÕES FINANCEIRAS
ARTIGO 40 02 41 - 40 02 41 Dotações diferenciadas DA - 425 000

DP - 425 000

DESTINO DAS DOTAÇÕES

CAPÍTULO - 1805 Segurança e protecção das liberdades
NÚMERO - 18 05 05 01 Academia Europeia de Polícia — Subvenção no âmbito dos títulos 
1 e 2 DA  425 000

DP  425 000
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INTRODUÇÃO

Justificação para levantar a reserva relativa às dotações afectas à CEPOL 
no âmbito do orçamento geral da UE de 2011

As resoluções do Parlamento Europeu sobre a quitação relativa ao exercício de 2008 incluem duas 
recomendações sobre a Academia Europeia de Polícia (CEPOL).

A primeira recomendação refere-se à eventual associação da CEPOL à Europol. Uma recomendação 
semelhante foi incluída na resolução relativa à quitação de 2009.

A Comissão propôs a transferência das actividades de formação da CEPOL para a Europol no âmbito do 
programa de Estocolmo. No entanto, esta proposta foi rejeitada pelos Estados-Membros.

A fusão de agências pode potencialmente trazer benefícios, tais como a redução dos custos, uma maior 
eficiência e uma governação mais forte. No entanto, essa hipótese deve ser estudada através de uma 
análise de impacto e de uma avaliação. A CEPOL foi recentemente avaliada1 por um avaliador externo que
recomendou acções relativas à estrutura da agência e seus métodos de trabalho. As recomendações 
incluem igualmente uma revisão da decisão do Conselho. Nesta base, a DG HOME irá lançar o processo 
tendo em vista um estudo preparatório destinado a avaliar o funcionamento e a gestão da agência, que dará 
lugar a um relatório de avaliação de impacto sobre eventuais alterações futuras da Decisão 2005/681/JAI do 
Conselho.

Na segunda recomendação solicita-se que a autoridade de quitação seja informada sem demora das 
conclusões do recente inquérito do OLAF.

O OLAF concluiu o seu inquérito sobre a CEPOL, em Dezembro de 2009, e transmitiu os resultados às 
autoridades britânicas para que elas possam reagir. Em 12 de Julho de 2010, os funcionários do OLAF 
apresentaram uma síntese oral à Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu aquando do 
processo de quitação de 2008.

Com base no que precede, as duas recomendações relativas à CEPOL foram respeitadas.

Para informação da autoridade orçamental, confirma-se que foram tomadas diversas medidas correctivas 
para corrigir a situação previamente insatisfatória da CEPOL. Designadamente:

- Em Agosto de 2009, foi nomeado um chefe de administração (encarregado da coordenação com a 
DG HOME, nomeadamente sobre as questões orçamentais) e um chefe de programa (responsável 
pela aplicação das políticas). Em Fevereiro de 2010, foram adoptadas novas regras financeiras pelo 
Conselho de Administração,

- Actualmente, a elaboração de indicadores de desempenho está em curso para facilitar o 
acompanhamento e a avaliação da actividade principal da CEPOL, tanto em termos qualitativos 
como quantitativos.

- Desde a sua mudança de gestão no início de 2010, a CEPOL entrou numa nova fase prometedora.
O SAI emitiu recentemente um relatório que apresenta uma visão de conjunto das actividades de 
auditoria realizadas em 2010 na CEPOL. As conclusões são positivas e fazem eco de conclusões 
semelhantes do Tribunal de Contas, após a segunda ronda da sua auditoria levada a cabo em Maio.
Não foram detectados resultados negativos significativos em matéria de legalidade e de 
regularidade. Será criado um comité de auditoria interna.

Assim se conclui a prestação das informações solicitadas pelo Parlamento Europeu sobre o seguimento a 
dar à sua decisão e resolução em matéria de quitação para o exercício de 2008.  Por conseguinte, a 
Comissão considera que as condições previstas para a disponibilização das dotações afectas à CEPOL a 
partir da reserva foram integralmente respeitadas e, portanto, solicita o levantamento desta reserva. 

                                                  
1 Em conformidade com o artigo 21º, n.º 3, da Decisão 2005/681/JAI do Conselho, que cria a Academia 
Europeia de Polícia
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I. REFORÇO

a) Designação da rubrica

18 05 05 01 Academia Europeia de Polícia — Subvenção no âmbito dos títulos 1 e 2

b) Dados quantificados em 22.7.2011
DA DP

1A. Dotações do exercício (orçamento inicial + OR) 3 502 000 3 502 000
1B. Dotações do exercício (EFTA) 0 0
2. Transferências 0 0

3. Dotações definitivas do exercício (1A+1B+2) 3 502 000 3 502 000
4. Execução das dotações definitivas do exercício 3 502 000 1 805 000

5. Dotações não executadas/disponíveis (3- 4) 0 1 697 000
6. Verbas necessárias até ao final do exercício 425 000 2 122 000

7. Reforço proposto 425 000 425 000

8. Percentagem do reforço em relação às dotações do exercício 
(7/1A)

12,14 % 12,14 %

9. Reforço, em percentagem da dotação definitiva do exercício, 
do total das transferências, referido no artigo 23.º, n.º 1, 
alíneas b) e c), do Regulamento Financeiro, calculado de 
acordo com o artigo 17.º-A das normas de execução

n.a. n.a.

c) Receitas resultantes de cobranças (transitadas) (C5)
DA DP

1. Dotações disponíveis no início do exercício 0 0
2. Dotações disponíveis em 22.7.2011 0 0
3. Taxa de utilização [(1-2)/1] n.a. n.a.

d) Justificação pormenorizada do reforço

Ver a Introdução.
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II. SAQUE

a) Designação da rubrica

40 02 - RESERVAS PARA INTERVENÇÕES FINANCEIRAS - Número 18 05 05 01
- Academia Europeia de Polícia — Subvenção no âmbito dos títulos 1 e 2

b) Dados quantificados em 4.8.2011
DA DP

1A. Dotações do exercício (orçamento inicial + OR) 425 000 425 000
1B. Dotações do exercício (EFTA) 0 0
2. Transferências 0 0

3. Dotações definitivas do exercício (1A+1B+2) 425 000 425 000
4. Execução das dotações definitivas do exercício 0 0

5. Dotações não executadas/disponíveis (3- 4) 425 000 425 000
6. Verbas necessárias até ao final do exercício (*) 0 0

7. Saque proposto 425 000 425 000

8. Percentagem do saque em relação às dotações do exercício 
(7/1A)

n.a. n.a.

9. Saque, em percentagem da dotação definitiva do exercício, 
do total das transferências, referido no artigo 23.º, n.º 1, 
alíneas b) e c), do Regulamento Financeiro, calculado de 
acordo com o artigo 17.º-A das normas de execução

n.a. n.a.

(*) Não aplicável a uma rubrica de dotações provisionais ou 
de reserva

c) Receitas resultantes de cobranças (transitadas) (C5)
DA DP

1. Dotações disponíveis no início do exercício 0 0
2. Dotações disponíveis em 4.8.2011 0 0
3. Taxa de utilização [(1-2)/1] n.a. n.a.

d) Justificação pormenorizada do saque

Ver a Introdução.


