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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Ανησυχεί που μολονότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατάφερε να λάβει εύλογες εγγυήσεις ότι 
οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας ("η Ακαδημία") για το 
οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 είναι αξιόπιστοι όσον αφορά όλα τα 
ουσιαστικά σημεία, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι το 2010 χρειάσθηκε να 
ακυρωθούν πάνω από 1.600.000 ευρώ, που ισοδυναμούν με το 48% των πιστώσεων που 
μεταφέρθηκαν από το 2009, και ότι η κατάσταση αυτή αντιβαίνει την αρχή της ετήσιας 
διάρκειας του προϋπολογισμού·

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι μολονότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεώρησε ότι οι 
πράξεις που καταγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς της Ακαδημίας είναι νόμιμες 
και κανονικές, τονίζει εντούτοις ότι όσον αφορά τις δαπάνες για τη διοργάνωση 
μαθημάτων και σεμιναρίων η διαδικασία για την έγκριση των δηλώσεων δαπανών που 
αφορούν τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν ήταν αρκούντως αυστηρή, ιδίως όσον αφορά 
την πληρότητα των δικαιολογητικών· επισημαίνει ότι σύμφωνα με την απάντηση της 
Ακαδημίας, οι υποχρεωτικές απαιτήσεις για να υποβληθεί ένας πλήρως υπογεγραμμένος 
κατάλογος συμμετεχόντων κατά την υποβολή οικονομικών εκθέσεων και δηλώσεων 
δαπανών θεσπίστηκαν με την απόφαση 11/2011/GB του διοικητικού συμβουλίου της 
Ακαδημίας της 10ης Μαρτίου 2011·

3. λαμβάνει υπό σημείωση ότι, σύμφωνα με την απόφαση 11/2011/GB του διοικητικού 
συμβουλίου της Ακαδημίας της 10ης Μαρτίου 2011, η ρύθμιση σχετικά με την επιστροφή 
των εξόδων για τις δραστηριότητες της Ακαδημίας αναθεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό και 
αποσαφηνίστηκαν διάφορα μέτρα για την αυστηρή εκτέλεση του δημοσιονομικού 
κανονισμού και την εφαρμογή μιας αυστηρά πειθαρχημένης προσέγγισης για τις 
επιλέξιμες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υποχρεωτικής αναφοράς·

4. λυπάται που πριν από την έγκριση της απόφασης 34/2010/GB του διοικητικού 
συμβουλίου της Ακαδημίας στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, δεν επιβλήθηκε η εφαρμογή 
καταληκτικών ημερομηνιών για την επιστροφή των δαπανών, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρξει ουσιαστικά καλύτερη τήρηση αυτών των ημερομηνιών· υπενθυμίζει ότι η 
υπέρβαση των προθεσμιών είναι ένας από τους σοβαρούς παράγοντες που εμποδίζουν τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι σύμφωνα με 
την απόφαση 34/2010/GB, δεν θα επιστραφεί κανένα ποσό για αιτήσεις που 
παρελήφθησαν μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες· καλεί δε την Ακαδημία να τηρεί 
ενήμερη την αρμόδια για τη χορήγηση απαλλαγής αρχή σχετικά με την εφαρμογή της 
απόφασης αυτής·

5. λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
συνέχεια που δόθηκε στα ευρήματα προηγούμενων ελέγχων, τους οποίους διενήργησε 
εξωτερικός κατασταλτικός έλεγχος στις πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
χρηματοδότηση ιδιωτικών δαπανών κατά τα έτη 2007 και 2008· εκφράζει ικανοποίηση 
για την απάντηση της Ακαδημίας ότι εκτελέσθηκε πλήρως τον Δεκέμβριο 2011 η εντολή 
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ανάκτησης που εκδόθηκε προς τον πρώην διευθυντή για να επιστρέψει το ποσό των 
2.014,94 ευρώ· 

6. επικροτεί την απόφαση 24/2011/GB του διοικητικού συμβουλίου της Ακαδημίας της 15ης 
Ιουνίου 2011 περί κατάργησης των υφισταμένων επιτροπών από 1ης Ιανουαρίου 2012, 
που θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η κάθετη επικάλυψη μεταξύ διαφορετικών δομών· 
καλεί το διοικητικό συμβούλιο να λάβει δραστικές αποφάσεις σχετικά με τις υφιστάμενες 
ομάδες εργασίας· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 10, παρ. 10 της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ 
προβλέπει ότι το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει, "εφόσον είναι απολύτως 
απαραίτητο", να συνιστά ομάδες εργασίας προκειμένου να διατυπώνουν συστάσεις, να 
αναπτύσσουν και να προτείνουν οποιοδήποτε άλλο συμβουλευτικό καθήκον που το 
διοικητικό συμβούλιο κρίνει αναγκαίο·

7. λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση της Ακαδημίας ότι ο κανονισμός της 
τροποποιήθηκε και μειώνει τον αριθμό των τακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού 
συμβουλίου σε μία ανά προεδρία, ενώ περιορίζει το μέγεθος των εθνικών 
αντιπροσωπειών, καθώς κάθε κράτος μέλος ενθαρρύνεται να αποστέλλει σε κάθε 
συνεδρίαση το πολύ δύο αντιπροσώπους·

8. αναγνωρίζει τη δήλωση της Ακαδημίας σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή περικόπτει τον 
προϋπολογισμό 2010 της Ακαδημίας κατά 1.000.000 ευρώ, ενώ τονίζει ότι το ποσό που 
διατέθηκε για το 2010 είναι το ίδιο με του 2009·

9. ζητεί από την Επιτροπή να εποπτεύει εκ του σύνεγγυς την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
της Ακαδημίας·

10. σημειώνει ότι η απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ακαδημίας θα 
πρέπει να συνεχίσει να βασίζεται στην απόδοση της Ακαδημίας καθ' όλη τη διάρκεια του 
έτους.
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