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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 
proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. je zaskrbljen, da je Računsko sodišče kljub temu, da je pridobilo razumno zagotovilo, da 
so letni računovodski izkazi Evropske policijske akademije (akademije) za proračunsko 
leto, ki se je končalo 31. decembra 2010, z vseh pomembnih vidikov zanesljivi, ugotovilo 
tudi, da je treba več kot 1.600.000 EUR, oziroma 48 % sredstev, ki so bila prenesena iz 
leta 2009, v letu 2010 črtati in da so te razmere v nasprotju s proračunskim načelom 
enoletnosti;

2. opozarja na dejstvo, da je Računsko sodišče, čeprav je menilo, da so transakcije, povezane 
z letnimi računovodskimi izkazi akademije, zakonite in pravilne, poudarilo tudi, da je pri 
odhodkih za organiziranje tečajev in seminarjev akademiji primanjkovalo strogosti pri 
postopku potrjevanja zahtevkov za povračila, ki se nanašajo na takšne dejavnosti, zlasti 
glede popolnosti dokazil; iz odgovora akademije ugotavlja, da so bile s Sklepom 
11/2011/GB upravnega sveta akademije z dne 10. marca 2011 uvedene obvezne zahteve 
za posredovanje v celoti podpisanega seznama sodelujočih pri predložitvi finančnih 
poročil in zahtevkov za povračila;

3. ugotavlja, da so bila v skladu s Sklepom 11/2011/GB upravnega sveta akademije z dne 10. 
marca 2011 podrobno pregledana pravila za povračilo stroškov za dejavnosti akademije in 
da so bili pojasnjeni različni ukrepi glede natančnega izvajanja finančnih določb in 
strogega discipliniranega pristopa, ki zadeva upravičene stroške, vključno z določbami o 
obveznem poročanju;

4. obžaluje dejstvo, da pred sprejetjem Sklepa 34/2010/GB upravnega sveta akademije z dne 
29. septembra 2010 niso bili vpeljani roki za povračilo stroškov, tako da ni bilo znatnega 
napredka pri upoštevanju teh rokov; opozarja, da je prekoračitev rokov eden izmed 
glavnih dejavnikov, ki škodijo dobremu finančnemu poslovodenju; ugotavlja, da v skladu 
s Sklepom 34/2010/GB ne bo izvedeno nobeno povračilo za zahteve, ki so bile prejete po 
roku; zahteva, da akademija obvešča organ za razrešnico o izvajanju tega sklepa;

5. je seznanjen s pripombo Računskega sodišča o spremljanju predhodnih revizijskih 
ugotovitev, ki so bile izvedene z zunanjim naknadnim pregledom odobrenih proračunskih 
sredstev, uporabljenih za financiranje zasebnih stroškov v letih 2007 in 2008; pozdravlja 
odgovor akademije, da je bil nalog za izterjavo zneska v višini 2.014,94 EUR, ki je bil 
vročen nekdanjemu direktorju, v celoti izpolnjen decembra 2011; 

6. pozdravlja Sklep 24/2011/GB upravnega sveta akademije z dne 15. junija 2011 za 
razpustitev obstoječih odborov z začetkom veljavnosti 1. januarja 2012, da bi se tako 
zmanjšalo vertikalno prekrivanje različnih struktur; poziva upravni svet, da sprejme 
drastične odločitve glede sedanjih delovnih skupin; opozarja na člen 10(10) Sklepa 
2005/681/PNZ, ki določa, da se upravni svet, če je to nujno potrebno, lahko odloči 
oblikovati delovne skupine, ki pripravljajo priporočila, razvijajo in predlagajo kakršne 
koli druge svetovalne naloge, ki se upravnemu svetu zdijo potrebne;
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7. je seznanjen z odgovorom akademije, da je bil njen poslovnik spremenjen, da bi se 
omejilo število rednih sej upravnega sveta na eno na predsedstvo in da bi se omejilo obseg 
nacionalnih delegacij, saj se vsaki državi članici priporoča, naj na sejo pošlje največ dva 
odposlanca;

8. je seznanjen z izjavo akademije, da je Komisija zmanjšala proračun akademije za leto 
2010 za 1.000.000 EUR, ampak poudarja, da je znesek, dodeljen za leto 2010, enak kot za 
leto 2009;

9. poziva Komisijo, naj podrobno spremlja izvrševanje proračuna akademije;

10. ugotavlja, da bi morala podelitev razrešnice za izvrševanje proračuna akademije še vedno 
temeljiti na njeni uspešnosti skozi celo leto.
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