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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. je znepokojen tím, že ačkoliv se Účetnímu dvoru podařilo získat přiměřenou jistotu, 
že roční účetní uzávěrka Evropské policejní akademie (dále jen akademie) za rozpočtový 
rok končící dnem 31. prosince 2010 je ve všech významných ohledech spolehlivá, Účetní 
dvůr zjistil, že více než 1 600 000 EUR, což odpovídá 48 % prostředků převedených 
z roku 2009, muselo být v roce 2010 zrušeno a že tento stav je v rozporu se zásadou 
ročního rozpočtu;

2. upozorňuje na skutečnost, že ačkoliv Účetní dvůr považuje uskutečněné operace 
vyplývající z roční účetní uzávěrky akademie za legální a správné, poukázal rovněž 
na nedůslednost v uplatňování postupů schvalování výkazů nákladů souvisejících s výdaji 
na organizaci kurzů a seminářů, zejména co se týče úplnosti podkladů; bere na vědomí 
odpověď akademie, že rozhodnutím správní rady akademie 11/2011/GB ze dne 
10. března 2011 stanovila závazné požadavky, aby při předkládání zpráv o finančním 
řízení a výkazů nákladů byl předložen úplný seznamu účastníků s jejich podpisy;

3. bere na vědomí, že v souladu s rozhodnutím 11/2011/GB správní rady akademie ze dne 
10. března 2011 byla pravidla o náhradách výdajů na činnost akademie do značné míry 
revidována a že mnohé otázky důsledného provádění finančních předpisů a zcela 
disciplinovaného přístupu, co se týče způsobilých nákladů, včetně těch, o nichž je třeba 
povinně informovat, byly vyřešeny;

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že před přijetím rozhodnutí 34/2010/GB správní 
rady akademie dne 29. září 2010 nebyly termíny pro uzávěrky pro náhradu nákladů 
uplatňovány, a nedošlo proto ani k citelnému zlepšení jejich dodržování; připomíná, 
že překračování termínů uzávěrek je jedním z hlavních faktorů, které brání řádnému 
finančnímu řízení; bere na vědomí, že v případě, že příslušné výkazy budou předloženy 
po uplynutí termínu uzávěrky nebudou tyto náklady v souladu s rozhodnutím 34/2010/GB 
nahrazeny; vyzývá akademii, aby orgán udělující absolutorium i nadále informovala 
o uplatňování tohoto rozhodnutí;

5. bere na vědomí připomínky Účetního dvora ke kontrole opatření přijatých v návaznosti 
na zjištění externí kontroly ex-post z předcházejícího roku, která se týkala prostředků 
použitých k financování soukromých výdajů v letech 2007 a 2008; vítá odpověď 
akademie, ve které se uvádí, že inkasní příkaz k navrácení částky ve výši 2014,94 EUR 
doručený bývalému řediteli, byl v prosinci 2011 plně uhrazen;  

6. vítá rozhodnutí 24/2011/GB správní rady akademie ze dne 15. června 2011, jímž se 
počínaje 1. lednem 2012 rozpouští stávající výbory, čímž se omezí vertikální překrývání 
různých struktur; vyzývá správní radu, aby přijala rázná rozhodnutí, co se týče stávajících 
pracovních skupin; připomíná, že v čl. 10. odst. 10 rozhodnutí 2005/681/SVV se uvádí, 
že správní rada může „v případě nezbytné nutnosti“ rozhodnout o vytvoření pracovních 
skupin, které dávají doporučení a vytvářejí a navrhují strategie nebo poskytují jakékoli 
další poradenství, jež správní rada považuje za nezbytné;
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7. bere na vědomí odpověď akademie, že její jednací řád byl pozměněn tak, aby se snížil 
počet řádných schůzí správní rady na jednu schůzi za předsednictví a omezil počet členů 
vnitrostátních delegací tak, že každý členský stát by měl vysílat maximálně dvě delegace 
na každou schůzi;

8. bere na vědomí prohlášení akademie, že Komise snížila její rozpočet pro rok 2010 
o 1 000 000 EUR, zdůrazňuje však, že částka, která ji byla přidělena na rok 2010 je stejně 
vysoká jako tomu bylo v roce 2009;

9. žádá Komisi, aby bedlivě sledovala plnění rozpočtu Evropské policejní akademie;

10. konstatuje, že absolutorium za provádění rozpočtu akademie by nadále mělo být založeno 
na její výkonnosti během celého roku.
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