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EUROPEISKA KOMMISSIONEN

BRYSSEL DEN 01/09/2011

ALLMÄNNA BUDGETEN – BUDGETÅRET 2011
AVSNITT III – KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 18, 40

ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 32/2011

euro

MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN

KAPITEL – 40 02 RESERVER FÖR ÅTGÄRDSANSLAG
ARTIKEL 40 02 41 – 40 02 41 Differentierade anslag Åtag.bem. - 425 000

Bet.bem. - 425 000

MEDLEN ÖVERFÖRS TILL

KAPITEL – 1805 Säkerhet och skydd av friheter
PUNKT – 18 05 05 01 — Europeiska polisbyrån — Bidrag till avdelningarna 1 och 2 Åtag.bem.  425 000

Bet.bem.  425 000
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INLEDNING

Motivering för frigörandet av anslag för Cepol ur reserven
i EU:s allmänna budget för 2011

Europaparlamentets resolutioner om 2008 års ansvarsfrihet innehåller två rekommendationer. 

Den första rekommendationen gäller en möjlig anslutning av Cepol till Europol. En liknande rekommendation 
fanns med i 2009 år resolution om ansvarsfrihet.

Kommissionen har föreslagit att inom ramen för Stockholmsprogrammet överföra Cepols 
utbildningsverksamhet till Europol. Detta förslag har emellertid förkastats av medlemsstaterna. 

En sammanslagning av myndigheter kan eventuellt ge sådana fördelar som lägre kostnader, högre 
effektivitet och förstärkt förvaltning. Detta är emellertid en hypotes som måste prövas genom en 
konsekvensbedömning och en utvärdering. Cepol har nyligen utvärderats1 av en extern utvärderare som har 
rekommenderat åtgärder med avseende på myndighetens struktur och arbetsförfaranden.
Rekommendationerna inbegriper också en översyn av rådets beslut. På grundval av ovanstående inleder 
GD Inrikes frågor ett förfarande för att genomföra en förberedande studie för att bedöma hur myndighetens 
fungerar och förvaltas, vilket kommer att utmynna i en konsekvensanalys om tänkbara ändringar av rådets 
beslut 2005/681/RIF.

Den andra rekommendationen innehåller ett krav på att resultaten av den senaste Olaf-undersökningen utan 
dröjsmål översänds till myndigheten som beviljar ansvarsfrihet.

Olaf avslutade sin undersökning av Cepol i december 2009 och översände resultaten till brittiska 
myndigheter för att dessa skulle kunna lämna sina sypunkter. Den 12 juli 2010 hade tjänstemän från Olaf en 
föredragning i Europaparlamentets budgetutskott.

På grundval av ovanstående har båda rekommendationerna avseende Cepol följts.

För budgetmyndighetens kännedom bekräftas härmed att flera korrigerande åtgärder har vidtagits för att 
åtgärda den tidigare otillfredsställande situationen inom Cepol, närmare bestämt följande:

- I augusti 2009 utsågs en administrativ chef (med ansvar för samordningen med GD Inrikes frågor, 
särskilt budgetfrågor) och en programchef (med ansvar för genomförandet av politiken). I februari 
2010 antog styrelsen nya finansiella bestämmelser.

- För närvarande utarbetas resultatindikatorer för att underlätta uppföljningen och bedömningen av 
Cepols kärnverksamhet i såväl kvalitativt som kvantitativt hänseende.

- Sedan ledningen för Cepol byttes ut i början av 2010 har en ny lovande fas inletts. IAS har nyligen 
släppt en översiktsrapport om det revisionsarbete som under 2010 utförts inom Europeiska 
polisakademin (Cepol). Slutsatserna är positiva och läget sammanfattas på ett liknande sätt som 
revisionsrätten efter dess andra revisionsrunda i maj. Inga betydande negativa uppgifter som 
påverkar lagligheten och korrektheten har upptäckts. En intern kommitté för  uppföljning av 
revisionerna kommer att inrättas.

Detta är sista steget i den uppgiftslämning som begärts av Europaparlamentet om den uppföljning som 
skulle göras i anslutning till dess beslut och resolution om ansvarsfrihet för år 2008. Därför anser 
kommissionen att villkoren för frigörandet av anslag för Cepol ur reserven till fullo är uppfyllda och begär 
därför att reserven frigörs.

                                                  
1 Enligt artikel 21.3 i rådets beslut 2005/681/JLS om inrättande av Europeiska polisakademin (CEPOL).
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I. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK TILL VILKEN MEDEL SKA ÖVERFÖRAS

a) Rubrik

18 05 05 01 — Europeiska polisbyrån — Bidrag till avdelningarna 1 och 2

b) Belopp per den 22.7.2011
Åtag.bem. Bet.bem.

1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 3 502 000 3 502 000
1B. Anslag för budgetåret (Efta) 0 0
2. Överföringar 0 0

3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 3 502 000 3 502 000
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag 3 502 000 1 805 000

5. Outnyttjade/disponibla anslag (3–4) 0 1 697 000
6. Behov fram till budgetårets slut 425 000 2 122 000

7. Begärd ökning 425 000 425 000

8. Ökning i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i 
budgeten (7/1A)

12,14% 12,14%

9. Summan av de överföringar till rubriken som skett på 
grundval av artikel 23.1 b och c i budgetförordningen, 
beräknade enligt artikel 17a i genomförandebestämmelserna, 
i procent av de slutliga anslagen för budgetåret

ej tillämpligt ej tillämpligt

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)
Åtag.bem. Bet.bem.

1. Disponibla anslag i början av budgetåret 0 0
2. Disponibla anslag per den 22.7.2011 0 0
3. Utnyttjandegrad [(1–2)/1] ej tillämpligt ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen till denna rubrik

Se inledningen.
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II. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK FRÅN VILKEN MEDEL SKA ÖVERFÖRAS

a) Rubrik

40 02 – RESERVER FÖR ÅTGÄRDSANSLAG – Punkt 18 05 05 01
– Europeiska polisakademin  Bidrag till avdelningarna 1 och 2

b) Belopp per den 4.8.2011
Åtag.bem. Bet.bem.

1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 425 000 425 000
1B. Anslag för budgetåret (Efta) 0 0
2. Överföringar 0 0

3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 425 000 425 000
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag 0 0

5. Outnyttjade/disponibla anslag (3–4) 425 000 425 000
6. Behov fram till budgetårets slut 0 0

7. Begärd överföring 425 000 425 000

8. Överföring i procent av de anslag som ursprungligen förts 
upp i budgeten (7/1A)

ej tillämpligt ej tillämpligt

9. Summan av de överföringar från rubriken som skett på 
grundval av artikel 23.1 b och c i budgetförordningen, 
beräknade enligt artikel 17a i genomförandebestämmelserna, 
i procent av de slutliga anslagen för budgetåret

ej tillämpligt ej tillämpligt

(*) Ej tillämplig för avsättningar eller poster i reserven

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)
Åtag.bem. Bet.bem.

1. Disponibla anslag i början av budgetåret 0 0
2. Disponibla anslag per den 4.8.2011 0 0
3. Utnyttjandegrad [(1–2)/1] ej tillämpligt ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen från denna rubrik

Se inledningen


