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EVROPSKA KOMISIJA

BRUSELJ, 01/09/2011

SPLOŠNI PRORAČUN – 2011
ODDELEK III – KOMISIJA, NASLOVA 18, 40

PRERAZPOREDITEV ODOBRITEV ŠT. DEC 32/2011

v EUR

IZVOR ODOBRITEV

POGLAVJE – 40 02 REZERVE ZA FINANČNE INTERVENCIJE
ČLEN – 40 02 41 Diferencirana sredstva OPO –425 000

OP –425 000

NAMEN ODOBRITEV

POGLAVJE – 18 05 Varnost in varstvo svoboščin
POSTAVKA 18 05 05 01 — Evropska policijska akademija – Prispevek k naslovoma 1 in 2 OPO  425 000

OP  425 000
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UVOD

Utemeljitev za sprostitev odobritev za Evropsko policijsko akademijo iz rezerve
v splošnem proračunu EU za leto 2011

Resolucija Evropskega parlamenta o razrešnici za leto 2008 zajema dve priporočili o Evropski policijski 
akademiji (CEPOL).

Prvo priporočilo se nanaša na morebitno priključitev Evropske policijske akademije k Europolu. Podobno 
priporočilo je bilo vključeno tudi v razrešnico za leto 2009.

Komisija je predlagala prenos vloge usposabljanja, ki jo ima Evropska policijska akademija, na Europol v 
skladu s stockholmskim programom. Vendar so države članice predlog zavrnile.

Združitev obeh agencij bi lahko prinesla koristi, kot so zmanjšanje stroškov, večja učinkovitost in trdnejša 
struktura upravljanja. Vendar je treba to domnevo potrditi z oceno učinka in vrednotenjem. Evropsko 
policijsko akademijo je pred nedavnim ocenil1 zunanji ocenjevalec, ki je priporočil ukrepe v zvezi z njeno 
strukturo in delovnimi postopki. Priporočila vključujejo tudi revizijo Sklepa Sveta. Glede na navedeno GD 
HOME začenja postopek za izvedbo pripravljalne študije za ocenitev delovanja in upravljanja agencije, na 
podlagi katere bo narejeno poročilo o oceni učinka o morebitnih prihodnjih spremembah Sklepa Sveta 
2005/681/PNZ.

V drugem priporočilu je navedeno, naj se sporočilo o izsledkih nedavne preiskave urada OLAF nemudoma 
predloži organu za razrešitve.

Urad OLAF je decembra 2009 dokončal preiskavo Evropske policijske akademije in svoje ugotovitve 
posredoval organom Združenega kraljestva v pričakovanju odgovora nanje. Uslužbenci urada OLAF so 
12. julija 2010 v postopku razrešnice za leto 2008 ustno poročali Odboru Evropskega parlamenta za 
proračunski nadzor.

Glede na navedeno sta bili obe priporočili o Evropski policijski akademiji izvršeni.

V okviru obveščanja proračunskega organa je bilo potrjeno, da je bilo sprejetih več korektivnih ukrepov za 
obravnavanje prej nezadovoljivih razmer v Evropski policijski akademiji. Ti ukrepi so:

– Avgusta 2009 sta bila imenovana vodja uprave (za usklajevanje z GD HOME, zlasti glede 
proračunskih vprašanj) in vodja programa (pristojen za izvajanje politik). Upravni odbor je 
februarja 2010 sprejel nova finančna pravila.

– Trenutno poteka razvoj kazalnikov uspešnosti, da se olajša spremljanje in ocenjevanje osrednje 
dejavnosti Evropske policijske akademije, in sicer tako s kvalitativnega kot s kvantitativnega vidika.

– Evropska policijska akademija je z zamenjavo vodstva na začetku leta 2010 začela novo obetavno 
fazo. Služba za notranjo revizijo je pred nedavnim objavila poročilo, ki ponuja pregled revizijskih 
dejavnosti, izvedenih leta 2010 na Evropski policijski akademiji. Njegove sklepne ugotovitve so 
ugodne in podobne ugotovitvam Računskega sodišča po drugem krogu revizije, izvedene maja. V 
poročilu ni nobenih pomembnih negativnih ugotovitev, ki bi vplivale na zakonitost in pravilnost.
Ustanovljena bo komisija za notranjo revizijo.

Tako bodo zagotovljene vse informacije o spremljanju, ki jih je zahteval Evropski parlament za sklep in 
resolucijo o razrešnici za leto 2008. Komisija meni, da so pogoji za sprostitev odobritev za CEPOL iz rezerve 
v celoti izpolnjeni, zato zahteva sprostitev te rezerve.

                                                  
1 Na podlagi člena 21.3 Sklepa Sveta 2005/681/PNZ o ustanovitvi Evropske policijske akademije.
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I. POVEČANJE

a) Postavka

18 05 05 01 — Evropska policijska akademija – Prispevek k naslovoma 1 in 2

b) Podatki na dan 22. 7. 2011
OPO OP

1A. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP) 3 502 000 3 502 000
1B. Odobritve v proračunu (EFTA) 0 0
2. Prerazporeditve 0 0

3. Končne odobritve za to leto (1A+1B+2) 3 502 000 3 502 000
4. Poraba končnih odobritev 3 502 000 1 805 000

5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4) 0 1 697 000
6. Potrebe do konca leta 425 000 2 122 000

7. Predlagano povečanje 425 000 425 000

8. Povečanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1A) 12,14 % 12,14 %
9. Povečanje skupnih prerazporeditev iz člena 23(1)(b) in (c) 

finančne uredbe kot odstotek končnih odobritev za to leto, 
izračunano v skladu s členom 17a izvedbenih določb

se ne uporablja se ne uporablja

c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos) (C5)
OPO OP

1. Razpoložljive odobritve v začetku leta 0 0
2. Razpoložljive odobritve na dan 22. 7. 2011 0 0
3. Stopnja porabe [(1–2)/1] se ne uporablja se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za povečanje

Glej uvod.
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II. ZMANJŠANJE

a) Postavka

40 02 – REZERVE ZA FINANČNE INTERVENCIJE – Postavka 18 05 05 01 –
Evropska policijska akademija – Prispevek k naslovoma 1 in 2

b) Podatki na dan 4. 8. 2011
OPO OP

1A. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP) 425 000 425 000
1B. Odobritve v proračunu (EFTA) 0 0
2. Prerazporeditve 0 0

3. Končne odobritve za to leto (1A+1B+2) 425 000 425 000
4. Poraba končnih odobritev 0 0

5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4) 425 000 425 000
6. Potrebe do konca leta (*) 0 0

7. Predlagano zmanjšanje 425 000 425 000

8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1A) se ne uporablja se ne uporablja
9. Zmanjšanje skupnih prerazporeditev iz člena 23(1)(b) in (c) 

finančne uredbe kot odstotek končnih odobritev za to leto, 
izračunano v skladu s členom 17a izvedbenih določb

se ne uporablja se ne uporablja

(*) Se ne uporablja za postavko začasnih odobritev ali 
postavko rezerv

c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos) (C5)
OPO OP

1. Razpoložljive odobritve v začetku leta 0 0
2. Razpoložljive odobritve na dan 4. 8. 2011 0 0
3. Stopnja porabe [(1–2)/1] se ne uporablja se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

Glej uvod.


