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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. jest zaniepokojony faktem, że chociaż Trybunał Obrachunkowy był w stanie uzyskać 
wystarczającą pewność, iż roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Kolegium 
Policyjnego (zwanego dalej Kolegium) za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 
2010 r. jest we wszystkich istotnych aspektach wiarygodne, to stwierdził on również, że w 
2010 r. konieczne było anulowanie ponad 1 600 000 EUR, tj. 48% środków 
przeniesionych z 2009 r., oraz że sytuacja ta stanowi naruszenie budżetowej zasady 
jednoroczności;

2. zwraca uwagę na fakt, że chociaż Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż transakcje leżące 
u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Kolegium są legalne i prawidłowe, 
podkreślił on również, że w odniesieniu do wydatków na organizację szkoleń i konferencji 
obowiązujący w Kolegium proces zatwierdzania wniosków o zwrot kosztów związanych 
z takimi działaniami nie był rygorystyczny, szczególnie pod względem kompletności 
dowodów poświadczających; zauważa, że w odpowiedzi Kolegium poinformowało, iż na 
mocy decyzji 11/2011/GB zarządu Kolegium z dnia 10 marca 2011 r. przy składaniu 
sprawozdań finansowych i wniosków o zwrot kosztów został wprowadzony obowiązkowy 
wymóg przedstawiania listy obecności podpisanej przez wszystkich uczestników;

3. przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z decyzją 11/2011/GB zarządu Kolegium z dnia 10 
marca 2011 r. przepisy dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na działalność Kolegium 
zostały w znacznym zakresie zmienione oraz że doprecyzowano różne środki w celu 
ścisłego stosowania przepisów finansowych i bardzo zdyscyplinowanego podejścia do 
kwalifikowalności kosztów, w tym przepisów w zakresie obowiązkowej 
sprawozdawczości;

4. ubolewa nad faktem, że przed przyjęciem przez zarząd Kolegium decyzji 34/2010/GB z 
dnia 29 września 2010 r. ostateczne terminy zwrotu kosztów nie były egzekwowane, a 
zatem nie nastąpiła istotna poprawa w dotrzymywaniu tych terminów; przypomina, że 
przekraczanie ostatecznych terminów to jeden z głównych czynników utrudniających 
należyte zarządzanie finansami; przyjmuje do wiadomości fakt, że zgodnie z decyzją 
34/2010/GB wnioski o zwrot kosztów otrzymywane po upływie ostatecznego terminu nie 
będą uwzględniane; wzywa Kolegium do informowania organu udzielającego 
absolutorium o wdrażaniu tej decyzji;

5. przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału Obrachunkowego dotyczące działań 
podjętych w związku z wcześniejszymi wnioskami z kontroli przeprowadzonej w ramach 
zewnętrznej oceny ex post środków wykorzystanych do sfinansowania prywatnych 
wydatków w 2007 i 2008 r.; z zadowoleniem przyjmuje odpowiedź Kolegium, zgodnie z 
którą nakaz odzyskania środków zobowiązujący byłego dyrektora do zwrotu kwoty 
2 014,94 EUR został w pełni zrealizowany w grudniu 2011 r.; 

6. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 24/2011/GB zarządu Kolegium z dnia 15 czerwca 
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2011 r., na mocy której rozwiązano istniejące komitety ze skutkiem od dnia 1 stycznia 
2012 r., co ograniczyło wertykalne nakładanie się na siebie poszczególnych struktur; 
wzywa zarząd do podjęcia radykalnych decyzji co do istniejących grup roboczych; 
przypomina, że art. 10 ust. 10 decyzji 2005/681/WSiSW stanowi, iż zarząd może podjąć, 
„w przypadkach szczególnej konieczności”, decyzję o utworzeniu grup roboczych w celu 
wydawania zaleceń oraz opracowywania i przedkładania propozycji wszelkich innych 
zadań doradczych, jakie zarząd uzna za konieczne;

7. przyjmuje do wiadomości odpowiedź Kolegium, zgodnie z którą jego regulamin został 
zmieniony w celu zmniejszenia liczby regularnych posiedzeń zarządu do jednego na 
prezydencję oraz w celu ograniczenia liczebności delegacji narodowych, w związku z 
czym zachęca się państwa członkowskie, by każde z nich wysyłało maksymalnie dwóch 
delegatów na posiedzenie;

8. przyjmuje oświadczenie Kolegium, zgodnie z którym Komisja ograniczyła budżet 
Kolegium na 2010 r. o 1 000 000 EUR, lecz podkreśla, że kwota przyznana na 2010 r. jest 
równa kwocie na 2009 r.;

9. zwraca się do Komisji o ścisłe nadzorowanie wykonania budżetu Kolegium;

10. zwraca uwagę, że absolutorium z wykonania budżetu Kolegium powinno nadal opierać 
się na wynikach Kolegium uzyskanych w ciągu całego roku.
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