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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 
Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. er bekymret over, at Revisionsretten - selv om den har fået rimelig sikkerhed for, at Det 
Europæiske Politiakademis (akademiets) årsregnskab for regnskabsåret, der sluttede den 
31. december 2010, er pålideligt på alle væsentlige punkter - har bemærket, at over 
EUR 1 600 000, svarende til 48 % af de bevillinger, som var fremført fra 2009, måtte 
annulleres i 2010, og at denne situation ikke er i overensstemmelse med budgetprincippet 
om etårighed;

2. henleder opmærksomheden på, at Revisionsretten - selv om den fandt, at de transaktioner, 
der ligger til grund for akademiets årsregnskab, var lovlige og formelt rigtige - også 
fremhævede, at akademiets procedure for godkendelse af omkostningsanmeldelser i
forbindelse med afholdelse af kurser og seminarer ikke blev overholdt stringent, især hvad 
angik krav til dokumentationens fuldstændighed; bemærker, at der ifølge akademiets svar, 
med akademibestyrelsens beslutning 11/2011/GB af 10. marts 2011 blev indført et 
obligatorisk krav om at medsende fuldt underskrevne deltagerlister ved indsendelse af 
økonomirapporter og omkostningsanmeldelser;

3. noterer sig, at reglerne for refusion af udgifter for akademiets aktiviteter i henhold til 
akademibestyrelsens beslutning 11/2011/GB af 10. marts 2011 i vid udstrækning er blevet 
revideret, og at forskellige foranstaltninger i forbindelse med en nøje gennemførelse af 
finansforordningerne og en yderst disciplineret tilgang til støtteberettigede omkostninger, 
herunder udgifter i forbindelse med den obligatoriske rapportering, er blevet afklaret;

4. beklager, at skæringsdatoerne for refusion af udgifter ikke blev håndhævet før vedtagelsen 
af akademibestyrelsens beslutning 34/2010/GB af 29. september 2010, hvorved det ikke 
medførte nogen væsentlig forbedring at overholde disse skæringsdatoer; minder om, at 
overskredne skæringsdatoer er en af de væsentligste hindringer for en forsvarlig 
økonomisk forvaltning; noterer sig, at refusion i henhold til beslutning 34/2010/GB ikke 
finder sted, hvis udgiftsanmeldelsen sker efter skæringsdatoen; anmoder akademiet om at 
holde dechargemyndigheden underrettet om gennemførelsen af denne beslutning;

5. noterer sig Revisionsrettens kommentar på opfølgningen på tidligere revisionsresultater, 
der blev foretaget ved en ekstern efterfølgende kontrol af bevillinger, som var blevet brugt 
til finansiering af private udgifter i 2007 og 2008; glæder sig over, at akademiet har svaret, 
at indtægtsordren mod den tidligere direktør om, at denne skulle tilbagebetale et beløb på 
EUR 2.014,94, blev fuldstændigt opfyldt i december 2011; 

6. glæder sig over akademibestyrelsens beslutning 24/2011/GB af 15. juni 2011, der pr. 1. 
januar 2012 opløste de eksisterende udvalg og dermed reducerede den vertikale 
overlapning, der fandtes mellem de forskellige strukturer; opfordrer bestyrelsen til at 
træffe drastiske beslutninger om de eksisterende arbejdsgrupper; minder om, at artikel 10, 
stk. 10, i beslutning 2005/681/JHA fastsætter, at bestyrelsen, hvis det er strengt 
nødvendigt, kan beslutte at oprette arbejdsgrupper til at udarbejde anbefalinger samt til at 
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udvikle og foreslå enhver anden rådgivningsfunktion, som bestyrelsen finder nødvendig;

7. noterer sig akademiets svar om, at dets forretningsorden blev ændret med henblik på at 
begrænse antallet af faste bestyrelsesmøder til ét for hvert formandskab og begrænse 
størrelsen af de nationale delegationer, således at hver medlemsstat opfordres til højst at 
sende to delegerede til hvert møde;

8. anerkender akademiets erklæring om, at Kommissionen skar akademiets budget for 2010 
ned med EUR 1 000 000, men understreger, at det beløb, der blev tildelt for 2010, er det 
samme, som beløbet for 2009;

9. anmoder Kommissionen om at føre nøje tilsyn med gennemførelsen af akademiets budget;

10. bemærker, at dechargen for gennemførelsen af akademiets budget i yderligere omfang bør 
baseres på akademiets præstationer i løbet af året.
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