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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu 
rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. je znepokojený skutočnosťou, že aj keď Dvor audítorov získal primeranú istotu, že 
účtovná závierka Európskej policajnej akadémie (akadémia) za rozpočtový rok končiaci 
31. decembra 2010 je vo všetkých významných hľadiskách spoľahlivá, vyjadril 
pripomienku, že suma viac než 1,6 mil. EUR, ktorá zodpovedá 48 % rozpočtových 
prostriedkov prenesených z roku 2009, musela byť v roku 2010 zrušená a že táto situácia 
je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu;

2. upozorňuje na skutočnosť, že aj keď Dvor audítorov vyhlásil príslušné transakcie 
súvisiace s ročnou účtovnou závierkou akadémie za zákonné a správne, zároveň zdôraznil, 
že pokiaľ ide o výdavky na organizáciu kurzov a seminárov, v procese schvaľovania 
žiadostí o preplatenie nákladov týkajúcich sa týchto aktivít akadémia neuplatňovala 
dostatočnú prísnosť, a to predovšetkým v súvislosti s úplnosťou podporných dokladov; 
konštatuje, že podľa odpovede akadémie boli záväzné požiadavky na predloženie plne 
podpísaného zoznamu účastníkov pri predkladaní finančných výkazov a žiadostí 
o preplatenie nákladov stanovené rozhodnutím správnej rady akadémie 11/2011/GB z 10. 
marca 2011;

3. berie na vedomie, že v súlade s rozhodnutím správnej rady akadémie 11/2011/GB 
z 10. marca 2011 boli pravidlá preplácania nákladov na činnosti akadémie do veľkej 
miery revidované a že boli objasnené rozličné opatrenia týkajúce sa prísneho vykonávania 
nariadení o rozpočtových pravidlách a prísne disciplinovaného prístupu k oprávneným 
výdavkom vrátane otázok o povinnom vykazovaní;

4. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pred prijatím rozhodnutia správnej rady 
akadémie 34/2010/GB z 29. septembra 2010 sa konečné termíny na preplatenie nákladov 
neuplatňovali, takže nedošlo k výraznému zlepšeniu v dodržiavaní týchto termínov; 
pripomína, že nedodržiavanie konečných termínov je jedným z hlavných faktorov 
obmedzujúcich riadne finančné hospodárenie; berie na vedomie, že v súlade 
s rozhodnutím 34/2010/GB sa nepreplatia výdavky na základe žiadostí prijatých po 
konečnom termíne; žiada akadémiu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala 
o implementácii uvedeného rozhodnutia;

5. berie na vedomie poznámku Dvora audítorov o následných opatreniach k predošlým 
zisteniam auditu, ktoré boli vykonané prostredníctvom vonkajšej ex post kontroly 
rozpočtových prostriedkov použitých na financovanie súkromných výdavkov v rokoch 
2007 a 2008; víta odpoveď akadémie, že príkaz na vymáhanie zaslaný bývalému 
riaditeľovi, na základe ktorého mal vrátiť sumu 2.014,94 EUR, bol v decembri 2011 
uhradený v plnej výške;

6. víta rozhodnutie správnej rady akadémie 24/2011/GB z 15. júna 2011, ktorým sa 
jestvujúce výbory rozpúšťajú k 1. januáru 2012, čím sa zníži vertikálne prekrývanie 
rozličných štruktúr; vyzýva správnu radu, aby prijala drastické rozhodnutia týkajúce sa 
jestvujúcich pracovných skupín; pripomína, že v článku 10 ods. 10 rozhodnutia 
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2005/681/SVV sa stanovuje, že správna rada môže v nevyhnutných prípadoch rozhodnúť 
o zriadení pracovných skupín, ktoré vydávajú odporúčania, tvoria a navrhujú akékoľvek 
iné poradné úlohy, ktoré správna rada považuje za potrebné;

7. berie na vedomie odpoveď akadémie, že jej rokovací poriadok bol zmenený a doplnený 
s cieľom obmedziť počet riadnych zasadnutí správnej rady na jedno počas každého 
predsedníctva a obmedziť veľkosť národných delegácií tak, že každý členský štát by mal 
na každé zasadnutie vyslať najviac dvoch delegátov;

8. berie na vedomie vyhlásenie akadémie, že Komisia znížila jej rozpočet na rok 2010 
o 1 mil. EUR, ale zdôrazňuje, že suma vyčlenená na rok 2010 je rovnaká ako na rok 2009;

9. žiada Komisiu, aby podrobne dohliadala na plnenie rozpočtu akadémie;

10. konštatuje, že absolutórium za plnenie rozpočtu akadémie by sa aj v budúcnosti malo 
zakladať na jej výkonnosti počas celého roka.
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