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COMISIA EUROPEANĂ

BRUXELLES, 01/09/2011

BUGETUL GENERAL – 2011
SECȚIUNEA III - COMISIA TITLURILE 18, 40

TRANSFER DE CREDITE NR. DEC 32/2011

în EUR

ORIGINEA CREDITELOR

CAPITOLUL - 40 02 REZERVE PENTRU INTERVENȚII FINANCIARE
ARTICOLUL 40 02 41 - 40 02 41 Credite diferențiate Angajamente - 425 000

Plăți - 425 000

DESTINAȚIA CREDITELOR

CAPITOLUL - 1805 Securitate și protecția libertăților
POSTUL - 18 05 05 01 — Colegiul European de Poliție — Contribuție la titlurile 1 și 2 Angajamente 425 000

Plăți 425 000
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INTRODUCERE

Justificare pentru deblocarea rezervei privind creditele CEPOL
în bugetul general al UE pentru 2011

Rezoluțiile Parlamentului European privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul 2008 cuprind două 
recomandări privind CEPOL.

Prima recomandare se referă la posibila anexare a CEPOL la Europol. O recomandare similară a fost 
inclusă în rezoluția de descărcare de gestiune pentru exercițiul 2009.

Comisia a propus transferul la Europol al rolului de formare al CEPOL în cadrul programului de la Stockholm.
Cu toate acestea, propunerea a fost respinsă de către statele membre.

Fuziunea agențiilor poate oferi beneficii potențiale, cum ar fi costuri mai scăzute, o mai mare eficiență și o  
guvernanță mai bună. Dar o asemenea ipoteză trebuie să fie testată printr-un studiu de impact și o evaluare.
CEPOL a fost evaluat recent1 de către un evaluator extern care a recomandat acțiuni privind structura 
agenției și practicile de lucru. Recomandările includ, de asemenea, revizuirea deciziei Consiliului. Pe 
această bază, DG HOME lansează procedura pentru un studiu pregătitor pentru evaluarea funcționării și 
gestionării agenției, al cărei rezultat va consta într-un raport de evaluare a impactului privind eventuale 
modificări viitoare ale Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului.

A doua recomandare solicită să se comunice, fără întârziere, autorității care acordă descărcarea de 
gestiune, rezultatele investigației recente efectuate de OLAF .

OLAF a încheiat investigația sa privind CEPOL în decembrie 2009 și a transmis constatările sale autorităților 
britanice pentru ca acestea să poată reacționa. La 12 iulie 2010, funcționarii OLAF au prezentat o informare 
verbală pentru Comisia pentru control bugetar a Parlamentului în cursul procedurii de descărcare de 
gestiune pentru exercițiul 2008.

Pe baza celor de mai sus, ambele recomandări privind CEPOL au fost îndeplinite.

Spre informarea autorității bugetare, se confirmă faptul că au fost luate mai multe măsuri corective pentru 
remedierea situației anterioare nesatisfăcătoare de la CEPOL. Și anume:

- în august 2009, au fost numiți un șef al administrației (pentru coordonarea cu DG HOME, în special 
în ceea ce privește aspectele bugetare) și un director al programului (responsabil cu punerea în 
aplicare a politicilor), iar în februarie 2010, au fost adoptate noi norme financiare de către Consiliul 
de conducere;

- în prezent, se dezvoltă indicatori de performanță pentru a se facilita monitorizarea și evaluarea 
activității de bază a CEPOL, atât din punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ;

- după schimbarea conducerii la începutul anului 2010, CEPOL a intrat într-o fază nouă, promițătoare, 
iar IAS a publicat recent un raport care oferă o viziune de ansamblu asupra activităților de audit 
desfășurate în 2010 la Colegiul European de Poliție (CEPOL). Concluziile sunt bune și se fac ecoul 
unei concluzii similare a Curții de Conturi în urma unei a doua runde de audit efectuat de aceasta în 
luna mai. Nu au fost făcute constatări negative semnificative cu privire la legalitate și regularitate.
Va fi instituită o comisie de audit intern.

Cele prezentate mai sus completează informațiile furnizate la solicitarea Parlamentului European privind 
măsurile care trebuie întreprinse în urma deciziei și a rezoluției sale de descărcare de gestiune pentru 
exercițiul 2008. În consecință, Comisia consideră că sunt pe deplin îndeplinite condițiile pentru deblocarea 
creditelor CEPOL din rezervă și, prin urmare, solicită deblocarea acestei rezerve.

                                                  
1 În conformitate cu articolul 21.3 din Decizia 2005/681/JAI a Consiliului de instituire a Colegiului European de Poliție.
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I. MAJORARE

a) Denumirea rubricii

18 05 05 01 — Colegiul European de Poliție — Contribuție la titlurile 1 și 2

b) Cifre la data de 22.7.2011
Angajamente Plăți

1A. Creditele exercițiului bugetar (bugetul inițial + bugetul 
rectificativ)

3 502 000 3 502 000

1B. Creditele exercițiului bugetar (AELS) 0 0
2. Transferuri 0 0

3. Creditele definitive ale exercițiului bugetar (1A+1B+2) 3 502 000 3 502 000
4. Utilizarea creditelor definitive ale exercițiului bugetar 3 502 000 1 805 000

5. Suma neutilizată/disponibilă (3-4) 0 1 697 000
6. Suma necesară până la sfârșitul exercițiului bugetar 425 000 2 122 000

7. Majorarea propusă 425 000 425 000

8. Majorare exprimată ca procent din creditele exercițiului 
bugetar (7/1A)

12,14% 12,14%

9. Majorare a sumei transferurilor menționate la articolul 23
alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul financiar, 
exprimată ca procent din creditele definitive ale exercițiului 
bugetar și calculată în conformitate cu articolul 17a din 
normele de aplicare

n/a n/a

c) Veniturile provenite din recuperări (reportate) (C5)
Angajamente Plăți

1. Creditele disponibile la începutul exercițiului bugetar 0 0
2. Creditele disponibile la data de 22.7.2011 0 0
3. Rata de utilizare [(1-2)/1] n/a n/a

d) Justificare detaliată privind majorarea

A se vedea introducerea.
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II. DIMINUARE

a) Denumirea rubricii

40 02 - REZERVE PENTRU INTERVENȚII FINANCIARE - Postul 18 05 05 01
- Colegiul European de Poliție - Contribuție la titlurile 1 și 2

b) Cifre la data de 4.8.2011
Angajamente Plăți

1A. Creditele exercițiului bugetar (bugetul inițial + bugetul 
rectificativ)

425 000 425 000

1B. Creditele exercițiului bugetar (AELS) 0 0
2. Transferuri 0 0

3. Creditele definitive ale exercițiului bugetar (1A+1B+2) 425 000 425 000
4. Utilizarea creditelor definitive ale exercițiului bugetar 0 0

5. Suma neutilizată/disponibilă (3-4) 425 000 425 000
6. Suma necesară până la sfârșitul exercițiului bugetar 0 0

7. Diminuarea propusă 425 000 425 000

8. Diminuare exprimată ca procent din creditele exercițiului 
bugetar (7/1A)

n/a n/a

9. Diminuare a sumei transferurilor menționate la articolul 23
alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul financiar, 
exprimată ca procent din creditele definitive ale exercițiului 
bugetar și calculată în conformitate cu articolul 17a din 
normele de aplicare

n/a n/a

(*) Nerelevant pentru o linie de credite previzionale sau 
pentru o linie de rezervă.

c) Veniturile provenite din recuperări (reportate) (C5)
Angajamente Plăți

1. Creditele disponibile la începutul exercițiului bugetar 0 0
2. Creditele disponibile la data de 4.8.2011 0 0
3. Rata de utilizare [(1-2)/1] n/a n/a

d) Justificare detaliată privind transferul

A se vedea introducerea.


