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Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) 
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την 
απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) για το οικονομικό έτος 
2017 (2018/2181(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2017,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του 
Κέντρου1,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας2 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 
ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με 
τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου3, 
και ιδίως το άρθρο 208,

1 ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 149.
2 ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 149.
3 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.



– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20121, και ιδίως το άρθρο 70,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβούλιου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας2, και ιδίως το άρθρο 15,

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της 
Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου3, και ιδίως το άρθρο 108,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (A8-0139/2019),

1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Κέντρου για το οικονομικό έτος 2017·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

1 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
2 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 1.
3 ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.



2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το 
κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών 
και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2181(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2017,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του 
Κέντρου1,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας2 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 
ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με 
τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου3, 
και ιδίως το άρθρο 208,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20124, και ιδίως το άρθρο 70,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβούλιου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας5, και ιδίως το άρθρο 15,

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της 
Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 

1 ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 149.
2 ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 149.
3 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
4 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
5 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 1.



κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1, και ιδίως το άρθρο 108,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (A8-0139/2019),

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2017·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη 
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

1 ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.



3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2181(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2017,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (A8-0139/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του1, ο 
οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών 
και Τοξικομανίας («το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2017 ήταν 15 828 389 EUR, 
ποσό που συνιστά αύξηση κατά 2,64 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο προϋπολογισμός του Κέντρου προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), 
δηλώνει ότι έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του 
Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και 
κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού 
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού 100 %, το οποίο συνιστά ελαφρά αύξηση κατά 0,05 % σε 
σύγκριση με το 2016· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών 
ήταν 94,70 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 0,94 % σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος· 

Ακύρωση των μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

2. επισημαίνει ότι οι ακυρώσεις των μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 
ανήλθαν σε 18 245 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 3,90 % του συνολικού 
μεταφερόμενου ποσού και συνιστά αύξηση κατά 0,15 % σε σύγκριση με το 2016· 

Επιδόσεις

1 ΕΕ C 25 της 24.1.2018, σ. 1.



3. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο μετράει την επίτευξη των 68 ετήσιων στόχων 
του με 50 βασικούς δείκτες επιδόσεων, οι οποίοι κατανέμονται σε οκτώ στρατηγικούς 
στόχους, για την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητές 
του, και για τη βελτίωση της δημοσιονομικής του διαχείρισης· 

4. αναγνωρίζει ότι το Κέντρο έχει επιτύχει το 90 % των ετήσιων στόχων που είχε θέσει 
για το 2017 και ότι εφάρμοσε με επιτυχία το πρώτο έτος της στρατηγικής του για το 
2025·

5. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο συνδυάζει τη δράση του με τη δράση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα στον τομέα των εταιρικών 
και υποστηρικτικών υπηρεσιών και στη διαχείριση των κοινών εγκαταστάσεων στη 
Λισαβόνα· αναγνωρίζει ότι έχουν αναπτυχθεί επιχειρησιακές συνέργειες με άλλους 
οργανισμούς της Ένωσης στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων και της υγείας·

Πολιτική προσωπικού

6. σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος 
ανερχόταν σε 93,51 %, με τον διορισμό 72 μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων από τις 77 
θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 79 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· 
σημειώνει ότι, επιπλέον, 29 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 1 αποσπασμένος εθνικός 
εμπειρογνώμονας εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2017·

7. σημειώνει ότι το Κέντρο διαθέτει γενικές διατάξεις για την οικοδόμηση και τη 
διατήρηση εργασιακής νοοτροπίας βασισμένης στην αξιοπρέπεια και τον σεβασμό με 
στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της παρενόχλησης· αναγνωρίζει ότι το 
Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες εμπιστευτικής καθοδήγησης·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να 
δημοσιεύονται οι προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· σημειώνει 
ότι το Κέντρο, σύμφωνα με την απάντησή του, δεσμεύεται να αξιολογήσει τη σχέση 
κόστους-οφέλους αυτής της δράσης και, επιπλέον, προτίθεται να δημοσιεύει όλες τις 
μελλοντικές προκηρύξεις κενών θέσεων στον κοινό πίνακα θέσεων των οργανισμών, 
που αναπτύχθηκε από το δίκτυο των οργανισμών της ΕΕ· 

Δημόσιες συμβάσεις

9. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο συμβάσεων το 
οποίο εκτελέστηκε επιτυχώς σε στενή συνεργασία με όλες τις μονάδες·  

10. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έως το τέλος του 
2017 το Κέντρο δεν χρησιμοποιούσε ακόμη κανένα από τα εργαλεία που δρομολόγησε 
η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
πληροφοριών με τρίτους που συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (e-
procurement)· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Κέντρου, το Κέντρο έχει 
δημιουργήσει τα απαιτούμενα εργαλεία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και έχει 
προγραμματίσει τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να είναι 
σε θέση να κάνει χρήση της ηλεκτρονικής δημοσίευσης προκηρύξεων διαγωνισμών και 
της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών από τον Οκτωβρίου 2018, όπως απαιτείται από 



το σχετικό νομικό πλαίσιο· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που επιτελείται·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

11. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να ενισχυθεί 
η ανεξαρτησία του υπόλογου καθιστώντας τον άμεσα υπεύθυνο έναντι του διευθυντή 
και του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την 
απάντηση του Κέντρου, κατά την άποψή του, το τρέχον οργανωτικό πλαίσιο δεν 
επηρέασε την ανεξαρτησία των υπολόγων· σημειώνει, επιπλέον, ότι το Κέντρο είναι 
έτοιμο να δώσει συνέχεια στη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 

Εσωτερικοί έλεγχοι

12. σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής 
τόνισε τη σημασία της ανάλυσης των αναγκών των διαδικασιών συλλογής, επικύρωσης 
και διασφάλισης της ποιότητας των δεδομένων και ότι πρέπει να επανεξετάσει το 
πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας των δεδομένων και της ευθυγράμμισής του με τη 
στρατηγική του Κέντρου για το 2025· παρατηρεί ότι το Κέντρο ενέκρινε σχέδιο δράσης 
για την αντιμετώπιση των συστάσεων αυτών τον Δεκέμβριο 2017· ζητεί από το Κέντρο 
να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική 
πρόοδο· 

13. σημειώνει με λύπη ότι μία από τις συστάσεις, που χαρακτηρίστηκε «σημαντική» και η 
οποία περιλαμβανόταν στον έλεγχο της IAS του 2013 σχετικά με τον προϋπολογισμό 
και την παρακολούθηση, δεν έχει ακόμη εκτελεστεί πλήρως· σημειώνει με ανησυχία 
ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πολλές από τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στον έλεγχο της IAS του 2015 σχετικά με τη διαχείριση έργων ΤΠ 
εφαρμόζονται μόνο εν μέρει και εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα· καλεί 
το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την 
υλοποίηση των συστάσεων αυτών·

o

o     o

14. παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν 
την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 20191 σχετικά με τις 
επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.


