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EURÓPSKA KOMISIA

V BRUSELI 01/09/2011

VŠEOBECNÝ ROZPOČET – ROZPOČTOVÝ ROK 2011
ODDIEL III – KOMISIA – HLAVY 18, 40

PRESUN ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV 
č. DEC 32/2011

EUR

Z

KAPITOLY – 40 02 REZERVY NA FINANČNÉ INTERVENCIE
ČLÁNKU 40 02 41 – 40 02 41 Diferencované rozpočtové prostriedky VRP - 425 000

PRP - 425 000

DO

KAPITOLY – 18 05 Bezpečnosť a ochrana slobôd
POLOŽKY – 18 05 05 01 — Európska policajná akadémia — Príspevok pre hlavy 1 a 2 VRP  425 000

PRP  425 000
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ÚVOD

Odôvodnenie uvoľnenia rezervy na rozpočtové prostriedky pre agentúru CEPOL 
v rámci všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2011

Uznesenia Európskeho parlamentu o absolutóriu z roku 2008 obsahujú dve odporúčania týkajúce sa 
agentúry CEPOL. 

Prvé odporúčanie sa týka možného pripojenia agentúry CEPOL k Europolu. Podobné odporúčanie 
obsahovalo uznesenie o absolutóriu z roku 2009.

Komisia navrhla, aby agentúra CEPOL postúpila v rámci Štokholmského programu svoju funkciu školiteľa 
Europolu. Členské štáty však tento návrh zamietli.

Zlúčenie agentúr môže ponúknuť potenciálne výhody, ako napr. nižšie náklady, väčšiu efektívnosť 
a účinnejšiu správu. Takáto hypotéza sa však musí preskúmať prostredníctvom posúdenia vplyvu 
a hodnotenia. Agentúru CEPOL nedávno hodnotil1 externý hodnotiteľ, ktorý odporučil prijať opatrenia 
týkajúce sa štruktúry agentúry a jej pracovných postupov. Medzi odporúčania patrí aj revízia uvedeného 
rozhodnutia Rady. Na základe toho začína GR pre vnútorné záležitosti postup na prípravnú štúdiu na 
posúdenie fungovania a riadenia agentúry, ktorej výstupom bude správa o posúdení vplyvu týkajúceho sa 
možných budúcich zmien a doplnení rozhodnutia Rady 2005/681/SVV.

V druhom odporúčaní sa vyžaduje, aby sa zistenia z nedávneho vyšetrovania Európskeho úradu pre boj 
proti podvodom (OLAF) bezodkladne oznámili orgánu, ktorý udeľuje absolutórium.

OLAF ukončil vyšetrovanie agentúry CEPOL v decembri 2009 a zaslal svoje zistenia orgánom Spojeného 
kráľovstva, aby na ne reagovali. Dňa 12. júla 2010 úradníci Európskeho úradu pre boj proti podvodom ústne 
informovali výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu počas postupu udeľovania absolutória za 
rok 2008.

Obe odporúčania určené agentúre CEPOL boli na základe uvedených skutočností splnené.

Pre informáciu rozpočtového orgánu sa potvrdzuje, že s cieľom riešiť neuspokojivú situáciu, ktorá vládla 
v agentúre CEPOL, sa prijalo niekoľko opravných opatrení. Konkrétne ide o:

– vymenovanie vedúceho administratívy (ktorého úlohou je koordinácia s GR pre vnútorné záležitosti, 
a to najmä pokiaľ ide o rozpočtové otázky) a vedúceho programu (zodpovedného za vykonávanie 
politiky) v auguste 2009, prijatie nových finančných pravidiel správnou radou vo februári 2010,

– v súčasnosti sa v záujme uľahčenia sledovania a posudzovania kľúčových aktivít agentúry CEPOL 
z kvalitatívneho aj kvantitatívneho hľadiska pracuje na vývoji ukazovateľov výkonnosti,

– od zmeny vedenia na začiatku roku 2010 sa v agentúre CEPOL začala nová sľubná fáza. Útvar pre 
vnútorný audit (IAS) nedávno vydal správu, ktorá poskytuje prehľad audítorských činností 
v Európskej policajnej akadémii (CEPOL) za rok 2010. Závery správy sú pozitívne podobne ako 
záver Dvora audítorov po druhom kole ich auditu v máji. Zistenia nepriniesli v súvislosti s aktivitami 
agentúry žiadne zásadné spochybnenie legálnosti, či správnosti. Bude vytvorená interná audítorská 
komisia.

Tieto skutočnosti dopĺňajú informácií predložené na žiadosť Európskeho parlamentu v nadväznosti na jeho 
rozhodnutie o absolutóriu a uznesenie za rok 2008. Z toho dôvodu sa Komisia domnieva, že podmienky na 
uvoľnenie rozpočtových prostriedkov pre agentúru CEPOL z rezervy sú v plnej miere splnené, a preto 
požaduje uvoľnenie tejto rezervy.

                                                  
1 Podľa článku 21 ods. 3 rozhodnutia Rady 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie.
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I. ZVÝŠENIE

a) Rozpočtový riadok

18 05 05 01 — Európska policajná akadémia — Príspevok pre hlavy 1 a 2

b) Číselné údaje k 22. 7. 2011
VRP PRP

1A. Rozpočtové prostriedky na daný rok (pôvodný rozpočet + 
OR)

3 502 000 3 502 000

1B. Rozpočtové prostriedky na daný rok (EZVO) 0 0
2. Presuny 0 0

3. Konečné rozpočtové prostriedky na daný rok (1A + 1B + 2) 3 502 000 3 502 000
4. Použitie konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok 3 502 000 1 805 000

5. Nepoužité/disponibilné rozpočtové prostriedky (3 – 4) 0 1 697 000
6. Požiadavky do konca daného roka 425 000 2 122 000

7. Navrhované zvýšenie 425 000 425 000

8. Zvýšenie vyjadrené ako percento rozpočtových prostriedkov 
na daný rok (7/1A)

12,14 % 12,14 %

9. Suma zvýšení vykonaných podľa článku 23 ods. 1 písm. b) a 
c) nariadenia o rozpočtových pravidlách vypočítaná v súlade 
s článkom 17a vykonávacích pravidiel a vyjadrená ako 
percento konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok

neuvádza sa neuvádza sa

c) Prenesené príjmy z vymáhania pohľadávok (C5)
VRP PRP

1. Disponibilné rozpočtové prostriedky na začiatku daného roka 0 0
2. Disponibilné rozpočtové prostriedky k 22. 7. 2011 0 0
3. Miera použitia [(1 – 2)/1] neuvádza sa neuvádza sa

d) Podrobné odôvodnenie zvýšenia

Pozri úvod.
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II. ZNÍŽENIE

a) Rozpočtový riadok

40 02 – REZERVY NA FINANČNÉ INTERVENCIE – Položka 18 05 05 01
– Európska policajná akadémia — Príspevok pre hlavy 1 a 2

b) Číselné údaje k 4. 8. 2011
VRP PRP

1A. Rozpočtové prostriedky na daný rok (pôvodný rozpočet + 
OR)

425 000 425 000

1B. Rozpočtové prostriedky na daný rok (EZVO) 0 0
2. Presuny 0 0

3. Konečné rozpočtové prostriedky na daný rok (1A + 1B + 2) 425 000 425 000
4. Použitie konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok 0 0

5. Nepoužité/disponibilné rozpočtové prostriedky (3 – 4) 425 000 425 000
6. Požiadavky do konca daného roka (*) 0 0

7. Navrhované zníženie 425 000 425 000

8. Zníženie vyjadrené ako percento rozpočtových prostriedkov 
na daný rok (7/1A)

neuvádza sa neuvádza sa

9. Suma znížení vykonaných podľa článku 23 ods. 1 písm. b) 
a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách vypočítaná v 
súlade s článkom 17a vykonávacích pravidiel a vyjadrená 
ako percento konečných rozpočtových prostriedkov na daný 
rok

neuvádza sa neuvádza sa

(*) Nevzťahuje sa na riadok predbežne vyčlenených 
rozpočtových prostriedkov alebo riadok rezerv

c) Prenesené príjmy z vymáhania pohľadávok (C5)
VRP PRP

1. Disponibilné rozpočtové prostriedky na začiatku daného roka 0 0
2. Disponibilné rozpočtové prostriedky k 4. 8. 2011 0 0
3. Miera použitia [(1 – 2)/1] neuvádza sa neuvádza sa

d) Podrobné odôvodnenie zníženia

Pozri úvod.


