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1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll 
av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2018
(2019/2069(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll 
av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2018,

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med 
byråernas svar 1,

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet2, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 
2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja 
centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 
(05761/2020 – C9-0036/2020),

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 
och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20023, särskilt artikel 
208,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (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 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/20124, särskilt artikel 70,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 
12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk5, särskilt artikel 15,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 
30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 

1 EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
3 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.
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i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20126, särskilt 
artikel 108,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 
18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-
fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10467, särskilt artikel 105,

– med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0073/2020).

1. Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget 
för budgetåret 2018.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 
som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se 
till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

6 EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
7 EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.
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2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika 
och narkotikamissbruk för budgetåret 2018
(2019/2069(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll 
av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2018,

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med 
byråernas svar1,

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet2, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 
2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja 
centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 
(05761/2020 – C9-0036/2020),

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 
och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20023, särskilt 
artikel 208,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (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 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/20124, särskilt artikel 70,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 
12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk5, särskilt artikel 15,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 
30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20126, särskilt 
artikel 108,

1 EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
3 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.
6 EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
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– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 
18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-
fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10467, särskilt artikel 105,

– med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0073/2020).

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska centrumet 
för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2018.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för 
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, 
kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning (L-serien).

7 EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.
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3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av 
budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk 
för budgetåret 2018
(2019/2069(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för 
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 
2018,

– med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0073/2020), och av 
följande skäl:

A. Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk1 (nedan kallad centrumet) uppgick den slutliga 
budgeten för budgetåret 2018 till 16 174 200,21 EUR, vilket innebär en ökning med 
2,18 % jämfört med 2017. Centrumets budget kommer i huvudsak från unionens 
budget2.

B. Revisionsrätten har i sin rapport om centrumets årsredovisning för budgetåret 2018 
förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets räkenskaper är 
tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1. Europaparlamentet välkomnar att insatserna för att följa upp budgeten under budgetåret 
2018 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %, vilket är oförändrat jämfört med 
2017. Genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 98,02 %, vilket innebär 
en ökning med 3,31 % jämfört med föregående år.

Verksamhetsresultat

2. Europaparlamentet noterar att centrumet med hjälp av 50 centrala resultatindikatorer 
mäter förverkligandet av sina 66 årliga mål, som är indelade i åtta strategiska mål, för 
att bedöma mervärdet av sin verksamhet och förbättra budgetförvaltningen. Parlamentet 
noterar att centrumet från och med 2019 infört en ny resultatmodell som bygger på tio 
centrala resultatindikatorer, som kommer att användas för att mäta centrumets 
effektivitet när det gäller uppnåendet av önskade resultat och användningen av de 
resurser som avsatts för detta ändamål.

1 EUT C 29, 23.1.2019, s. 3.
2 EUT C 29, 23.1.2019, s. 2.
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3. Europaparlamentet konstaterar att centrumet har nått 85 % av relevanta resultat som 
planerades i 2018 års arbetsprogram och att det framgångsrikt har genomfört det första 
året av sin 2025-strategi.

4. Europaparlamentet uppmanar centrumet att fortsätta att digitalisera sina tjänster.

5. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet fortsätter att samverka 
med Europeiska sjösäkerhetsbyrån när det gäller service- och stödtjänster och 
förvaltningen av de gemensamma lokalerna i Lissabon, och att samverkan även rör IKT, 
telekommunikation och internetbaserade infrastrukturer och tjänster. Operativ 
samverkan sker med andra EU-byråer på områdena rättsliga och inrikes frågor och 
hälsa. Denna form av samverkan är lovvärd och föredömlig.

6. Europaparlamentet framhåller den viktiga roll som centrumet spelar när det gäller att 
förse beslutsfattare och yrkesverksamma med analyser och information om narkotika 
och narkotikamissbruk samt nya tendenser i syfte att effektivt bekämpa olaglig 
narkotikaanvändning och narkotikahandel, samt påminner om att narkotikahandel har 
identifierats som en av de huvudsakliga vinstkällorna och rekryteringskanalerna för 
organiserad brottslighet och terrorism. Centrumets mandat utvidgades 2018 med bl.a. 
nya ansvarsområden och formella partnerskap med andra unionsbyråer, t.ex. Europol.

7. Europaparlamentet anser att antagandet av centrumets programdokument 2019–2021, 
som helt och hållet bygger på EMCDDA:s strategi för 20253, utgör ett viktigt steg i 
centrumets ram för strategisk och operativ planering.

Personalpolitik

8. Europaparlamentet noterar att den 31 december 2018 hade 96,05 % av 
tjänsteförteckningen genomförts, med 9 tjänstemän och 64 tillfälligt anställda av de 
10 tjänstemän och 66 tillfälligt anställda som hade godkänts enligt unionens budget 
(jämfört med 77 godkända tjänster 2017). Dessutom arbetade 29 kontraktsanställda och 
en utstationerad nationell expert vid centrumet 2018.

9. Europaparlamentet noterar att centrumet rapporterade en jämn könsfördelning i 
styrelsen för 2018, dvs. 15 manliga ledamöter och 14 kvinnliga ledamöter.

10. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet har allmänna 
bestämmelser om att skapa och upprätthålla en arbetskultur baserad på värdighet och 
respekt för att förebygga och bekämpa trakasserier, och att centrumet erbjuder 
konfidentiell rådgivning.

Upphandling

11. Europaparlamentet välkomnar att centrumet i enlighet med centrumets förvaltningsplan 
har infört en ny upphandlingsplan, som har genomförts på ett framgångsrikt sätt i nära 
samarbete med alla enheter.

3 Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, EMCDDA Strategy 2025, Lissabon, 
mars 2017. http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_en.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_en
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12. Europaparlamentet noterar att centrumet enligt revisionsrättens rapport inte fick ett 
rimligt antal anbud vid upphandlingsförfaranden till lågt värde och att för fem av 
förfarandena lämnade endast en anbudsgivare in ett anbud och två anbud lämnades för 
ett förfarande. Parlamentet noterar att centrumet svarade att man i vederbörlig ordning 
bjudit in det antal anbudsgivare som krävs enligt de tillämpliga finansiella 
bestämmelserna för att säkerställa att kravet på konkurrens tillgodoses. Parlamentet 
uppmanar centrumet att fortsätta sina pågående insatser för att se till att samtliga 
förfaranden för offentlig upphandling är i linje med principen om rättvis konkurrens och 
att underlätta deltagande i dess upphandlingsförfaranden för kontrakt till lågt värde.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

13. Europaparlamentet noterar centrumets befintliga åtgärder och pågående insatser för att 
säkerställa transparens, förebygga och hantera intressekonflikter samt skydda 
visselblåsare. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att direktörens och den 
vetenskapliga kommitténs ledamöters meritförteckningar och intresseförklaringar har 
offentliggjorts på centrumets webbplats.

14. Europaparlamentet framhåller att det enligt en färsk undersökning4 som 
framställningsutskottet beställt finns en potentiell risk för intressekonflikter, med tanke 
på att centrumet använder sig av experter och särskilt att den vetenskapliga kommittén 
självständigt fattar beslut.

Internkontroller

15. Europaparlamentet noterar att alla nödvändiga rekommendationer från den antagna 
handlingsplanen genomfördes under 2018, som en följd av rapporten från 
kommissionens internrevisionstjänst om analysen av behovet av insamling, validering 
och kvalitetssäkring av uppgifter och översynen av ramen för hantering av uppgifternas 
kvalitet och deras överensstämmelse med centrumets 2025-strategi. 

16. Parlamentet noterar med oro att flera rekommendationer i internrevisionstjänstens 
granskning från 2015 om förvaltningen av it-projekt enligt centrumet endast delvis har 
genomförts och att två rekommendationer ännu inte hade genomförts i slutet av 2018. 
Dessa två rekommendationer skulle dock genomföras senast i mitten av 2019. 
Centrumet uppmanas att senast i juni 2020 rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om de framsteg som gjorts.

17. Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att enligt direktiv 2008/104/EG5 
och Portugals arbetslagstiftning ska tillfälligt anställda ha samma arbetsvillkor som 
anställda vid kundföretaget. Parlamentet noterar dock att det i avtalen inte uttryckligen 
krävdes att bemanningsföretaget skulle vara skyldigt att respektera dessa villkor, och att 
det inte finns belägg för att centrumet skulle ha gjort någon jämförelse av 
arbetsvillkoren för den egna personalen och de inhyrda arbetstagarna, vilket äventyrar 
säkra och förutsägbara arbetsvillkor för personalen och skapar risk för rättstvister och 
för centrumets renommé. Centrumet har svarat att avtalet mellan centrumet och 
bemanningsföretaget hänvisar till centrumets skyldighet att efterleva alla aspekter av 

4 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag (EUT L 327, 5.12.2008, s. 9).

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
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tillämplig lagstiftning och att det i enlighet med avtalet är bemanningsföretaget som 
riskerar rättstvister. Denna typ av situation innebär dock fortfarande en stor 
renommérisk för centrumet. Parlamentet välkomnar att centrumet håller på att ompröva 
sin policy för användning av tillfälliga arbetstagare så att den i större utsträckning 
baserar sig på lagstiftningen i den medlemsstat där centrumet är beläget, i 
överensstämmelse med centrumets operativa behov och den rättsliga ramen. 
Parlamentet uppmanar centrumet att analysera de tillfälligt anställdas arbetsvillkor och 
se till att villkoren är förenliga med europeisk och nationell arbetsrätt. Centrumet 
uppmanas att senast i juni 2020 rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om de framsteg som gjorts.

18. Europaparlamentet konstaterar att unionen undertecknade en överenskommelse med 
Norge 2006 där formeln för beräkning av Norges finansiella bidrag till centrumet anges 
liksom det minimibidrag som ska betalas, vilket bör justeras årligen baserat på 
prisutvecklingen och bruttonationalinkomsten i unionen. Parlamentet konstaterar 
bekymrat att medan bidraget från EU:s budget ökade med 24 % mellan 2007 och 2018 
har Norges bidrag förblivit praktiskt taget oförändrat. Centrumet har svarat att det inte 
finns någon linjär korrelation mellan ökningen av unionens bidrag och Norges bidrag 
och att centrumet inte har erforderlig rättskapacitet att kräva en annan formel/metod för 
justering av Norges minimibidrag. Parlamentet uppmanar centrumet att tillsammans 
med berörda parter justera Norges minimibidrag i enlighet med de överenskomna 
villkoren.

19. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att inrikta sig på att sprida resultaten av sin 
forskning till allmänheten och att nå ut till allmänheten via sociala medier och andra 
medier.

o

o     o

20. När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om 
ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... mars 20206 om 
byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

6 Antagna texter, P9_TA-PROV(2020)0000.
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21.1.2020

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH 
RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2018
(2019/2069(DEC))

Föredragande av yttrande: Roberta Metsola

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

1. Europaparlamentet framhåller den viktiga roll som Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk (nedan kallat centrumet) spelar när det gäller att förse 
beslutsfattare och yrkesverksamma med analyser och information om narkotika och 
narkotikamissbruk samt framväxande trender i syfte att effektivt bekämpa olaglig 
narkotikaanvändning och narkotikahandel, samt påminner om att narkotikahandel har 
identifierats som en huvudsaklig vinstkälla och rekryteringskanal för organiserad 
brottslighet och terrorism. Parlamentet påminner om att centrumets mandat utvidgades 
2018, för att bland annat inbegripa nya ansvarsområden och formella partnerskap med 
andra unionsbyråer, såsom Europol.

2. Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som 
ligger till grund för centrumets årliga räkenskaper för budgetåret 2018 i alla väsentliga 
avseenden är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 
2018 återges på ett rättvisande sätt. Parlamentet noterar att trots centrumets utökade 
mandat låg dess slutliga budget för 2018 kvar på 16 miljoner EUR och dess personal 
minskade från 111 till 103.

3. Europaparlamentet noterar centrumets insatser för att anta en mer flexibel arbetskultur, 
med en tydligare inriktning på projektledning. Parlamentet noterar att centrumet har 
använt sig av fyra tillfälligt anställda som tillhandahållits av ett bemanningsföretag för 
att kompensera för minskningen av centrumets anställda enligt tjänsteföreskrifterna. 
Parlamentet beklagar att det relevanta ramavtalet inte uttryckligen krävde fullständig 
respekt för unionslagstiftningen och relevant nationell lagstiftning och att de tillfälligt 
anställda betalades betydligt mindre än de anställda enligt tjänsteföreskrifterna. 
Parlamentet noterar att centrumet i sitt svar anger att den tillämpliga 
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unionslagstiftningen och den portugisiska lagstiftningen har respekterats och att den 
lägre lönen berodde på en lägre ansvarsnivå. Parlamentet välkomnar centrumets avsikt 
att ändå ompröva sin policy för användning av tillfälligt anställda för att ytterligare 
rationalisera den i enlighet med centrumets operativa behov och den relevanta rättsliga 
ramen. Parlamentet uppmanar centrumet att i så stor utsträckning som möjligt anställa 
fast personal.

4. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har identifierat en horisontell trend inom 
byråerna när det gäller användningen av extern personal för tillhandahållande av it-
konsulttjänster. Parlamentet kräver att beroendet av extern rekrytering på detta viktiga 
område åtgärdas.

5. Europaparlamentet noterar att när det gäller fem upphandlingsförfaranden för kontrakt 
till ett lågt värde på under 60 000 EUR har endast en kandidat lämnat anbud. 
Parlamentet noterar utmaningarna när det gäller att locka anbudsgivare till kontrakt av 
lågt värde, men uppmanar centrumet att göra större ansträngningar för att säkerställa 
konkurrensutsatta upphandlingsförfaranden, oavsett deras värde, i syfte att säkerställa 
upphandlingar med bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, och utan att detta 
påverkar principerna om proportionalitet och likabehandling för alla potentiella 
anbudsgivare.

6. Europaparlamentet beklagar att Norges ekonomiska bidrag till centrumet inte längre 
återspeglar den formel för minimibidrag som fastställdes 2006. Parlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen och Norge att snabbt klargöra och bekräfta den metod som 
används för att beräkna Norges minimibidrag i syfte att tillämpa den så snart som 
möjligt. 

7. Europaparlamentet välkomnar att alla revisionsrättens iakttagelser har beaktats och 
slutförts. 

8. Europaparlamentet anser att antagandet av centrumets programdokument 2019–2021, 
som helt och hållet bygger på EMCDDA:s strategi för 20251, utgör ett viktigt steg i 
centrumets ram för strategisk och operativ planering. 

1 EMCDDA, EMCDDA Strategy 2025, Lissabon, mars 2017. http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-
programmes-and-strategies/strategy-2025_en.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_en
http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_en
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