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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. je velmi znepokojen skutečností, že přestože Účetní dvůr shledal transakce, na nichž je 
založena roční účetní závěrka Evropské policejní akademie, legální a správné, poukázal 
rovněž na výjimky, zejména na to, že postupy zadávání zakázek byly nesprávné: ve 
čtyřech případech Evropská policejní akademie nakoupila zboží a služby bez smlouvy 
nebo zadávacího řízení, a to celkem v hodnotě 344 111 EUR, a v jednom případě vedl toto 
řízení pracovník bez příslušné kvalifikace, a v důsledku toho nebyly specifikovány žádné 
referenční podmínky, nebyla vyžádána ani obdržena žádná finanční nabídka a nebylo 
provedeno žádné finanční posouzení (jednalo se o celkovou částku 11 000 EUR); uznává, 
že ve své odpovědi Akademie uvádí, že proti bývalému řediteli již byl vydán příkaz k 
navrácení prostředků;

2. lituje skutečnosti, že protože revidované finanční nařízení Akademie nebylo nikdy 
předloženo Komisi, a proto nikdy nevstoupilo v platnost, byly dohody o provedení práce 
podepsané s některými poradci a odborníky nelegální;

3. konstatuje, že v některých případech neproběhla žádná šetření, jako např. v případech, kdy 
nebyly řádně dodrženy postupy zadávání zakázek a kdy podepsané pracovní smlouvy byly 
nelegální;

4. vyzývá k dalšímu zlepšování rozpočtového plánování, které by mělo být plně provedeno a 
dokončeno do konce roku 2011, aby mohly na jeho základě nové postupy co nejdříve 
vstoupit v platnost;

5. bere na vědomí, že skluz ve zpracování faktur z konce roku 2009 byl nyní plně 
analyzován a vyřešen a že již nedochází k žádnému skluzu ani k žádné finanční škodě;

6. vyjadřuje politování na skutečností, že smlouva o náboru pracovníků, která byla 
vypracována chybně, se dosud používá; vyzývá Akademii, aby tento nedostatek bez 
dalšího odkladu napravila;

7. lituje případů, kdy byly rozpočtové položky použity na financování soukromých výdajů; 
bere na vědomí, že byl dokončen externí audit, a vyzývá k co nejrychlejšímu dokončení 
postupu zpětného vymáhání těchto prostředků;

8. konstatuje, že i když má Akademie nové vedení, došlo v minulosti k chybám, které dosud 
nebyly odhaleny; bere na vědomí zlepšení, k nimž přistoupilo nové vedení Akademie, a 
připomínku Komise, že v roce 2010 Akademie podstatně zlepšila svoji výkonnost a plnění 
svého rozpočtu;

9. bere na vědomí odpověď Akademie, že pokud interní vyšetřování dospěje k závěrům, že 
je možné vyvodit osobní odpovědnost, přijme rozhodně nezbytná opatření v souladu s 
platnými předpisy;
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10. domnívá se, že s ohledem na značné množství nekonzistentností a pochybení, k nimž 
došlo v roce 2009, by absolutorium za rok 2009 nemělo být uděleno; 

11. konstatuje, že absolutorium za provádění rozpočtu Akademie by nadále mělo být založeno 
na její výkonnosti během celého roku.


