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1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af 
budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug 
(EMCDDA) for regnskabsåret 2017 (2018/2181(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017,

– der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske 
Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017, med 
centrets svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2017 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 
287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til centret for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 

1 EUT C 434 af 30.11.2018, s. 149.
2 EUT C 434 af 30.11.2018, s. 149.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.



Euratom) nr. 966/20121, særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. 
december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug2, særlig artikel 15,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. 
september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 
208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20123, særlig 
artikel 108,

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0139/2019),

1. meddeler direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 
2017;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 
del heraf, til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

1 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
2 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1.
3 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.



2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for 
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for 
regnskabsåret 2017 (2018/2181(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017,

– der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske 
Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017, med 
centrets svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2017 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 
287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til centret for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. 
december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug5, særlig artikel 15,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. 
september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 
208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20126, særlig 
artikel 108,

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

1 EUT C 434 af 30.11.2018, s. 149.
2 EUT C 434 af 30.11.2018, s. 149.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1.
6 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.



– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0139/2019),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske 
Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og 
Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende (L-udgaven).



3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en 
integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det 
Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 
2017 (2018/2181(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det 
Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 
2017,

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0139/2019),

A. der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug ("centret") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse 
over indtægter og udgifter1 var på 15 828 389 EUR, hvilket svarer til en stigning på 
2,64 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at centrets budget hovedsageligt 
stammer fra EU-budgettet;

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske 
Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017 
("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 
årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt 
rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1. bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 
resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, hvilket er en stigning på 0,05 % i 
forhold til 2016; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 
94,70 %, hvilket svarer til et fald på 0,94 % i forhold til året før; 

Bortfald af fremførsler

2. bemærker, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 18 245 EUR, 
hvilket svarer til 3,90 % af det samlede overførte beløb og en stigning på 0,15 % i 
forhold til 2016; 

Performance

3. bemærker med tilfredshed, at centret ved hjælp af 50 centrale resultatindikatorer måler 
opfyldelsen af sine 68 årlige mål, som er opdelt i otte strategiske mål, med henblik på at 
vurdere merværdien af sine aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen; 

4. anerkender, at centret har nået 90 % af sine årlige mål for 2017, og at det med succes 
har gennemført det første år af sin strategi hen imod 2025;

1 EUT C 25 af 24.1.2018, s. 1.



5. bemærker med tilfredshed, at centret deler synergier med Det Europæiske Agentur for 
Søfartssikkerhed inden for fælles serviceydelser og støttetjenester og forvaltningen af 
fælles bygninger i Lissabon; anerkender, at der er skabt operationelle synergier med 
andre EU-agenturer inden for retlige og indre anliggender samt sundhed;

Personalepolitik

6. bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 93,51 % pr. 31. december 2017, 
med 72 tjenestemænd eller midlertidigt ansatte ud af de 77 tjenestemænd og 
midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 79 
godkendte stillinger i 2016); bemærker, at derudover arbejdede 29 kontraktansatte og én 
udstationeret national ekspert for centret i 2017;

7. noterer sig, at centret har generelle bestemmelser om opbygning og opretholdelse af en 
arbejdskultur baseret på værdighed og respekt med sigte på at forebygge og bekæmpe 
chikane; anerkender, at det giver mulighed for fortrolig rådgivning;

8. glæder sig over Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det 
Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på skabe større 
opmærksomhed herom; bemærker, at centret ifølge dets svar vil vurdere cost-benefit-
forholdet for denne foranstaltning, og at det desuden har planer om at offentliggøre alle 
fremtidige ledige stillinger på den jobopslagstavle for agenturerne, som EU-
agenturernes netværk har udviklet; 

Udbud

9. noterer sig med tilfredshed, at centret har indført en udbudsplan, som blev gennemført 
med succes i tæt samarbejde med alle enheder;

10. bemærker, at centret ifølge Revisionsrettens beretning ved udgangen af 2017 endnu 
ikke havde anvendt nogen af de redskaber, som Kommissionen havde iværksat med det 
formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med 
tredjeparter, der deltager i offentlige indkøbsprocedurer (e-procurement); bemærker, at 
centret ifølge centrets svar har indført de nødvendige redskaber til elektronisk 
fakturering ("e-invoicing") og har planlagt de forberedende foranstaltninger, der er 
nødvendige for at kunne anvende elektroniske udbudsbekendtgørelser ("e-tendering") 
og elektronisk afgivelse af tilbud ("e-submission") fra oktober 2018 som krævet i de 
relevante retlige rammer; opfordrer centret til at aflægge rapport til 
dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

11. noterer sig, at der ifølge Revisionsrettens beretning er behov for at styrke 
regnskabsførerens uafhængighed ved at lade ham rapportere direkte til centrets direktør 
og bestyrelse; bemærker, at de nuværende organisatoriske rammer ifølge centret svar 
ikke har påvirket regnskabsførerens uafhængighed; bemærker endvidere, at centret 
imidlertid er parat til at følge op på Revisionsrettens anbefaling; 

Interne kontroller

12. bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) har skitseret, hvor vigtigt 
det er, at der foretages en analyse af behovet for dataindsamling og -validering samt 
kvalitetssikring af data, og at rammen for datakvalitetssikring samt dennes 



overensstemmelse med centrets strategi hen imod 2025 revideres; bemærker, at centret 
vedtog en handlingsplan for at imødekomme disse anbefalinger i december 2017; 
anmoder centret om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der 
er gjort i denne forbindelse; 

13. bemærker med beklagelse, at en af anbefalingerne, der blev klassificeret som "vigtig", 
og som indgik i IAS' revision af "budget og overvågning" i 2013, stadig ikke er 
gennemført fuldt ud; bemærker med bekymring, at en række anbefalinger hidrørende fra 
IAS' revision af IT-projektforvaltningen i 2015 ifølge Revisionsrettens beretning kun 
delvist er gennemført og stadig er i gang; opfordrer centret til at aflægge rapport til 
dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse anbefalinger;

o

o     o

14. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og 
som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 20191 om agenturernes 
resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.


