
AD\891008ET.doc PE478.345v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

2011/2230(DEC)

9.2.2012

ARVAMUS
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Saaja: eelarvekontrollikomisjon

Euroopa Politseikolledži 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
(C7-0290/2011 – 2011/2230(DEC))

Arvamuse koostaja: Véronique Mathieu



PE478.345v02-00 2/5 AD\891008ET.doc

ET

PA_NonLeg



AD\891008ET.doc 3/5 PE478.345v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on mures selle pärast, et ehkki kontrollikoda sai piisava kindluse selle kohta, et Euroopa 
Politseikolledži 31. detsembril 2010 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruanne 
on kõikides olulistes aspektides usaldusväärne, märkis ta siiski, et 2010. aastal tuli 
tühistada 1,6 miljonit eurot 2009. aastast üle kantud assigneeringuid (48%) ja et selline 
olukord on vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega;

2. juhib tähelepanu sellele, et ehkki kontrollikoja hinnangul on kolledži raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed, rõhutas kontrollikoda ka 
seda, et kursuste ja seminaride korraldamise kulude osas ei olnud kolledži menetlus 
selliste tegevustega seotud väljamaksekorralduste heakskiitmiseks eelkõige tõendavate 
dokumentide täielikkuse seisukohast piisavalt põhjalik; võtab teadmiseks kolledži vastuse, 
milles on märgitud, et kolledži juhatuse 10. märtsi 2011. aasta otsusega 11/2011/GB on 
kehtestatud finantsaruannete ja väljamaksetaotluste esitamisel kohustuslikud nõuded 
esitada osalejate allkirjadega täielik nimekiri;

3. võtab teadmiseks, et kolledži juhatuse 10. märtsi 2011. aasta otsuse 11/2011/GB kohaselt 
on põhjalikult läbi vaadatud kolledži tegevusega seotud hüvitiste eeskiri ja selgitatud 
nõuetele vastavate kuludega seotud finantseeskirjade ja rangelt nõuetekohase 
lähenemisviisi range kohaldamise eri meetmeid, muu hulgas kohustusliku aruandluse 
osas;

4. taunib asjaolu, et enne kolledži juhatuse 29. septembri 2010. aasta otsuse 34/2010/GB 
vastuvõtmist ei nõutud kulude hüvitamise lõpptähtaja kehtestamist, nii et lõpptähtajast 
kinnipidamisel olulist paranemist ei olnud; tuletab meelde, et ületatud lõpptähtajad on 
põhiliseks takistuseks usaldusväärse finantsjuhtimise saavutamisel; võtab teadmiseks, et 
otsuse 34/2010/GB kohaselt ei hüvitata kulusid, mis on esitatud pärast lõpptähtaega; palub 
kolledžil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni 
käesoleva otsuse rakendamisest;

5. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse varasemate auditite järelduste välise järelkontrolli 
kohta, mille käigus kontrolliti 2007. ja 2008. aasta erakulude katmiseks kasutatud 
assigneeringuid; on rahul kolledži vastusega selle kohta, et eelmisele direktorile esitatud 
2014,94 euro sissenõudekorraldus täideti täies ulatuses detsembris 2011; 

6. suhtub positiivselt kolledži juhatuse 15. juuni 2011. aasta otsusesse 24/2011/GB praeguste 
komisjonide laialisaatmise kohta alates 1. jaanuarist 2012, millega vähendatakse eri 
struktuuride vertikaalset kattumist; palub juhatusel teha praeguste töörühmade osas 
radikaalseid otsuseid; tuletab meelde, et otsuse 2005/681/JSK artikli 10 lõikes 10 on 
sätestatud, et juhatus võib äärmise vajaduse korral moodustada töögruppe soovituste 
koostamiseks või mõne muu nõuandva ülesande väljatöötamiseks ja soovitamiseks, mida 
ta vajalikuks peab;

7. võtab teadmiseks kolledži vastuse, et kolledž on muutnud kodukorda, et vähendada 
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juhatuse korraliste koosolekute arvu üheni eesistumise kohta ja piirata liikmesriikide 
delegatsioonide suurust, sest liikmesriigil palutakse igale koosolekule saata maksimaalselt 
kaks delegaati;

8. võtab teadmiseks kolledži teate, et komisjon kärpis kolledži 2010. aasta eelarvet 1 miljoni 
euro võrra, kuid rõhutab, et 2010. aastaks eraldatud summa on sama suur kui 2009. 
aastaks eraldatud summa;

9. palub, et komisjon teostaks kolledži eelarve täitmise üle hoolikat järelevalvet;

10. märgib, et kolledži eelarve täitmisele heakskiidu andmine peaks jätkuvalt tuginema 
kolledži tegevusele kogu aasta jooksul.
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