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Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o 
drogama (EMCDDA) 
1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje 
proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) za 
financijsku godinu 2017. (2018/2181(DEC))
Europski parlament,

– uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra 
za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2017.,

– uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj 
dokumentaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku 
godinu 2017., s odgovorom Centra1,

– uzimajući u obzir izjavu o jamstvu2 u pogledu pouzdanosti računovodstvene 
dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio 
Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Centar treba 
dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-
0071/2019),

– uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun 
Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20023, a 
posebno njezin članak 208.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 
18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o 
izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) 
br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) 
br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, 
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Euratom) br. 966/20121, a posebno njezin članak 70.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. 
prosinca 2006. o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama2, a posebno 
njezin članak 15.,

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o 
okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 
Europskog parlamenta i Vijeća3, a posebno njezin članak 108.,

– uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za 
građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0139/2019),

1. daje razrješnicu direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za 
izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2017.;

2. iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, 
proslijedi direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Vijeću, 
Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije 
(serija L).
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2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga 
Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2017. 
(2018/2181(DEC))
Europski parlament,

– uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra 
za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2017.,

– uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj 
dokumentaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku 
godinu 2017., s odgovorom Centra1,

– uzimajući u obzir izjavu o jamstvu2 u pogledu pouzdanosti računovodstvene 
dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio 
Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Centar treba 
dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-
0071/2019),

– uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun 
Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20023, a 
posebno njezin članak 208.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 
18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o 
izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) 
br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) 
br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, 
Euratom) br. 966/20124, a posebno njezin članak 70.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. 
prosinca 2006. o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama5, a posebno 
njezin članak 15.,

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o 
okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 
Europskog parlamenta i Vijeća6, a posebno njezin članak 108.,

– uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,
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– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za 
građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0139/2019),

1. odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o 
drogama za financijsku godinu 2017.;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog centra za 
praćenje droga i ovisnosti o drogama, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da 
na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).



3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni 
dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i 
ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2017. (2018/2181(DEC))
Europski parlament,

– uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra 
za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2017.,

– uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za 
građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0139/2019),

A. budući da je, prema njegovu izvještaju o prihodima i rashodima1, konačni proračun 
Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama („Centar”) za financijsku 
godinu 2017. iznosio 15 828 389 EUR, što je povećanje od 2,64 % u odnosu na 2016.; 
budući da se proračun Centra uglavnom financira iz proračuna Unije;

B. budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj 
dokumentaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku 
godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja 
računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite 
i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1. sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. 
rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što je neznatno povećanje od 0,05 % u 
odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje 
iznosila 94,70 %, što je smanjenje od 0,94 % u odnosu na prethodnu godinu; 

Ukidanje prijenosa

2. prima na znanje da je ukidanje prijenosa iz 2016. u 2017. iznosilo 18 245 EUR, što 
predstavlja 3,90 % ukupnog prenesenog iznosa, odnosno povećanje od 0,15 % u odnosu 
na 2016.; 

Uspješnost

3. sa zadovoljstvom primjećuje da Centar mjeri ostvarenje svojih 68 godišnjih ciljeva s 
pomoću 50 ključnih pokazatelja uspješnosti, koji su podijeljeni u osam strateških 
ciljeva, radi procjene dodane vrijednosti svojih aktivnosti i radi poboljšanja upravljanja 
proračunom; 

4. uviđa da je Centar postigao 90 % godišnjih ciljeva postavljenih za 2017. i da je uspješno 
proveo prvu godinu svoje strategije do 2025. godine;

5. sa zadovoljstvom napominje da Centar dijeli sinergije s Europskom agencijom za 
pomorsku sigurnost u području korporacijskih usluga i usluga podrške te u upravljanju 
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zajedničkim prostorijama u Lisabonu; uviđa da su uspostavljene operativne sinergije s 
drugim agencijama Unije u područjima pravosuđa i unutarnjih poslova te zdravlja;

Kadrovska politika

6. napominje da je na dan 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 93,51 % plana radnih mjesta, tj. 
imenovano je 72 dužnosnika ili privremenih djelatnika od 77 dužnosnika i privremenih 
djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 79 odobrenih radnih mjesta 
2016. godine); također napominje da je 2017. za Centar radilo 29 ugovornih djelatnika i 
1 upućeni nacionalni stručnjak;

7. napominje da je Centar uveo opće odredbe o izgradnji i održavanju radne kulture koja 
se temelji na dostojanstvu i poštovanju radi sprečavanja i borbe protiv uznemiravanja; 
prima na znanje da Centar omogućuje povjerljivo savjetovanje;

8. pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima 
objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se 
povećao publicitet; na temelju odgovora Centra ustvrđuje da je on predan ocjenjivanju 
troškova i koristi te mjere i da usto namjerava objavljivati sve buduće oglase o 
slobodnim radnim mjestima na međuagencijskoj oglasnoj ploči koju je izradila mreža 
agencija EU-a; 

Javna nabava

9. s uvažavanjem prima na znanje da je Centar uspostavio plan javne nabave koji je 
uspješno proveden u tijesnoj suradnji sa svim odjelima;  

10. prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da se Centar do kraja 2017. još uvijek nije 
koristio alatima koje je izradila Komisija radi uvođenja jedinstvenog rješenja za 
elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne 
nabave (e-nabava); iz odgovora Centra prima na znanje da je Centar uspostavio alate 
potrebne za elektroničko izdavanje računa i da je planirao pripremne radnje potrebne za 
primjenu elektroničke objave natječaja i elektroničkog podnošenja ponuda od 
listopada 2018. kako je propisano odgovarajućim pravnim okvirom; poziva Centar da 
tijelo nadležno za davanje razrješnica obavještava o postignutom napretku;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

11. na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da postoji potreba za jačanjem 
neovisnosti računovodstvenog službenika tako što će on izravno odgovarati direktoru i 
upravnom odboru Centra; iz odgovora Centra prima na znanje da je njegovo mišljenje 
da postojeći organizacijski sustav nije utjecao na neovisnost računovodstvenih 
službenika; nadalje napominje da je Centar ipak spreman poduzeti mjere na temelju 
preporuke Revizorskog suda; 

Unutarnje kontrole

12. napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju istaknula važnost analize potreba 
za prikupljanjem podataka, njihovim potvrđivanjem i osiguranjem kvalitete te potrebe 
za preispitivanjem njegova okvira za upravljanje kvalitetom podataka i njegovim 
usklađivanjem sa strategijom Centra do 2025. godine; primjećuje da je u prosincu 2017. 
Centar donio akcijski plan za provedbu tih preporuka; poziva Centar da o napretku u 



vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice; 

13. sa žaljenjem napominje da jedna od preporuka iz revizije „Proračun i praćenje” Službe 
za unutarnju reviziju iz 2013. koja je označena kao važna još nije u potpunosti 
provedena; na temelju izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću napominje da je 
nekoliko preporuka iz revizije Službe za unutarnju reviziju o upravljanju informatičkim 
projektima iz 2015. samo djelomično provedeno i još uvijek otvoreno; poziva Centar da 
tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o provedbi tih preporuka;

o

o     o

14. u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su 
naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.1 o uspješnosti, financijskom 
upravljanju i nadzoru agencija.

1 Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.


