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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on huolissaan siitä, että vaikka tilintarkastustuomioistuin on voinut saada kohtuullisen 
varmuuden siitä, että Euroopan poliisiakatemian 31. joulukuuta 2010 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta annettu tilinpäätös on olennaisilta osiltaan luotettava, 
tilintarkastustuomioistuin totesi, että yli 1 600 000 euroa (mikä vastaa 48 prosenttia 
varainhoitovuodelta 2009 siirretyistä määrärahoista) jouduttiin peruuttamaan vuonna 2010 
ja että tämä on vastoin talousarvion vuotuisuusperiaatetta;

2. kiinnittää huomiota siihen, että vaikka tilintarkastustuomioistuin katsoi, että 
poliisiakatemian tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset, se 
myös korosti, että kurssien ja seminaarien järjestämisestä aiheutuvien menojen osalta 
poliisiakatemia ei menetellyt riittävän tiukasti kyseiseen toimintaan liittyvien 
maksupyyntöjen hyväksymisessä erityisesti todentavan aineiston kattavuuden suhteen; 
panee merkille, että poliisiakatemian vastauksen mukaan 10. maaliskuuta 2011 tehdyssä 
poliisiakatemian hallintoneuvoston päätöksessä 11/2011/GB asetettiin pakolliseksi 
vaatimukseksi, että rahoituskertomusten ja maksupyyntöjen yhteydessä on toimitettava 
kaikkien osanottajien allekirjoittama osallistujaluettelo;

3. panee merkille, että 10. maaliskuuta 2011 tehdyn poliisiakatemian hallintoneuvoston 
päätöksen 11/2011/GB mukaisesti poliisiakatemian toimintaan liittyviä korvauksia 
koskevia sääntöjä on suurelta osin tarkistettu ja että on selkeytetty erilaisia toimenpiteitä, 
jotka koskevat varainhoitoon liittyvien säännösten tiukkaa täytäntöönpanoa ja kurinalaista 
suhtautumista avustuskelpoisiin kustannuksiin, mukaan luettuina pakollista raportointia 
koskevat säännöt;

4. pitää valitettavana, että ennen poliisiakatemian hallintoneuvoston päätöksen 34/2010/GB 
hyväksymistä 29. syyskuuta 2010 kustannusten korvaamisen määräaikoja ei pantu 
täytäntöön, joten näiden määräaikojen noudattamisessa ei tapahtunut merkittävää 
parannusta; muistuttaa, että määräaikojen ylittäminen on yksi suurimmista moitteettoman 
varainhoidon esteistä; panee merkille, että päätöksen 34/2010/GB mukaan korvausta ei 
suoriteta, jos pyyntö on vastaanotettu määräajan jälkeen; pyytää poliisiakatemiaa 
pitämään vastuuvapauden myöntävän viranomaisen ajan tasalla päätöksen 
täytäntöönpanosta;

5. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen niiden aikaisempien 
tarkastushavaintojen seurannasta, jotka liittyvät ulkoisessa jälkitarkastuksessa 
tarkastettujen määrärahojen käyttöön henkilökohtaisiin menoihin vuosina 2007 ja 2008; 
panee tyytyväisenä merkille poliisiakatemian vastauksen, jonka mukaan entinen johtaja 
palautti perintämääräyksessä vaaditun 2014,94 euron summan kokonaisuudessaan 
joulukuussa 2011; 

6. pitää myönteisenä 15. kesäkuuta 2011 tehtyä poliisiakatemian hallintoneuvoston päätöstä 
24/2011/GB, jolla lakkautettiin olemassa olevat komiteat 1. tammikuuta 2012 alkaen, 
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mikä vähentää eri rakenteiden vertikaalista päällekkäisyyttä; kehottaa hallintoneuvostoa 
tekemään tiukkoja päätöksiä nykyisistä työryhmistä; muistuttaa, että päätöksen 
2005/681/YOS 10 artiklan 10 kohdassa säädetään, että hallintoneuvosto voi "ehdottoman 
tarpeellisissa tapauksissa" päättää muodostaa työryhmiä, jotka antavat suosituksia sekä 
kehittävät ja ehdottavat muita neuvonantotehtäviä, jotka hallintoneuvosto katsoo 
tarpeellisiksi;

7. panee merkille poliisiakatemian vastauksen, että sen työjärjestystä muutettiin siten, että 
hallintoneuvoston sääntömääräisten kokousten määrä rajattiin yhteen puheenjohtajakautta 
kohti ja kansallisten valtuuskuntien kokoa rajoitettiin, sillä kutakin jäsenvaltiota 
kannustetaan lähettämään kuhunkin kokoukseen enintään kaksi edustajaa;

8. panee merkille poliisiakatemian lausunnon, että komissio leikkasi poliisiakatemian 
vuoden 2010 talousarviota 1 000 000 eurolla, mutta korostaa, että vuodelle 2010 on 
kohdennettu sama määrä kuin vuodelle 2009;

9. kehottaa komissiota valvomaan tiiviisti poliisiakatemian talousarvion toteuttamista;

10. huomauttaa, että vastuuvapauden myöntämisen poliisiakatemian talousarvion 
toteuttamisesta olisi edelleenkin perustuttava siihen, miten poliisiakatemia on suoriutunut 
tehtävistään vuoden aikana.
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