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Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för återuppbyggnad 

1. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008 (C7-0183/2009 – 

2009/2112(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för återuppbyggnad 

för budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för 

återuppbyggnad för budgetåret 2008 samt byråns svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2667/2000 av den 5 december 2000 om 

Europeiska byrån för återuppbyggnad3, särskilt artikel 8, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20021, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0072/2010). 

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska byrån för 

återuppbyggnad avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008. 

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 byrån för återuppbyggnad, 

rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 

                                                 
1  EUT C 304, 15.12.2009, s. 43. 
2  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  EGT L 306, 7.12.2000, s. 7. 



 

 

2. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för 

Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008 (C7-0183/2009 – 

2009/2112(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för återuppbyggnad 

för budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för 

återuppbyggnad för budgetåret 2008 samt byråns svar2, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget3, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2667/2000 av den 5 december 2000 om 

Europeiska byrån för återuppbyggnad4, särskilt artikel 8, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20025, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0072/2010). 

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för 

återuppbyggnad för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för 

Europeiska byrån för återuppbyggnad, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att 

se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 

                                                                                                                                                           
1  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. 
2  EUT C 304, 15.12.2009, s. 43. 
3  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.  
4  EGT L 306, 7.12.2000, s. 7. 
5  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

3. Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del 

av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för 

återuppbyggnad för budgetåret 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC)) 

 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för återuppbyggnad 

för budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för 

återuppbyggnad för budgetåret 2008 samt byråns svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2667/2000 av den 5 december 2000 om 

Europeiska byrån för återuppbyggnad3, särskilt artikel 8, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0072/2010). 

A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna 

för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och 

korrekta. 

B. Den 23 april 2009 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för direktören för Europeiska byrån 

för återuppbyggnad avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 20075, och i 

den resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet, uppmärksammade parlamentet 

bland annat att revisionsrätten i sin årsrapport för 2007 hade upptäckt följande 

tre potentiella risker i samband med överföringen av verksamhet från byrån till 

                                                 
1  EUT C 304, 15.12.2009, s. 43. 
2  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  EGT L 306, 7.12.2000, s. 7. 
4  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. 
5  EUT L 255, 26.9.2009, s. 176. 



 

delegationerna: 

a) På grund av att byråns verksamhet är flerårig fanns det fortfarande oanvända 

budgetanslag på 453 000 000 EUR som skulle användas efter 2008, vilket var det 

sista året som byrån existerade. 

b) Det meddelande med instruktioner och anvisningar om övertagandet av de akter 

som rör programmen och avtalen som kommissionen publicerade den 11 juni 2008 

täckte inte alla posterna i byråns balansräkning. 

c) Det ackumulerade överskott på 180 000 000 EUR som redovisades i byråns 

balansräkning för den 31 december 2007 skulle också ha övertagits och förvaltats 

av kommissionen när byråns mandat upphörde. 

1. Europaparlamentet konstaterar att det i ett samförståndsavtal mellan kommissionen och 

Europeiska byrån för återuppbyggnad av den 17 december 2008 föreskrivs att efter den 

31 december 2008 ska byråns kvarstående tillgångar bli kommissionens egendom. 

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning 

2. Europaparlamentet noterar revisionsrättens konstaterande att inget av de formella villkor 

som krävs för en direkt tilldelning av bidrag uppgående till 1 399 132 EUR (dvs. 

0,31 procent av den disponibla driftsbudgeten) till en internationell organisation hade 

uppfyllts. 

3. Europaparlamentet betonar att relevansen när det gäller de fem projekt för 

gränsöverskridande samarbete som revisionsrätten granskade (till ett sammanlagt värde 

av 528 000 EUR, dvs. 0,12 procent av den disponibla driftsbudgeten) hade ifrågasatts på 

grund av att utvärderingskommittén, bestående av byrån och en delegation från 

kommissionen, inte hade beaktat de frågor som de lokala bedömarna hade rest. 

Parlamentet noterar dock svaret från byrån som innebär att utvärderingskommittén, i 

enlighet med gällande regler, inte var bunden av bedömarnas yttrande. 

4. Med anledning av att Europeiska byrån för återuppbyggnad upphör med sin verksamhet 

begär Europaparlamentet en utvärdering om huruvida de i Kosovo använda medlen lett 

till att det etablerats varaktiga och fungerande strukturer för rättskipning och förvaltning. 

5. Europaparlamentet beklagar att den effektivt arbetande byrån upphört med sin 

verksamhet och att förvaltningen av medlen överlåtits till delegationerna. Parlamentet 

kräver en rapport från kommissionen i vilken det framgår hur mycket personalen vid 

delegationerna har ökat för att kunna överta byråns uppgifter. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att lämna en heltäckande och fullständig redogörelse för om det utgick 

budgetstöd ur de medel som överfördes från byrån till delegationerna. 

o 

o       o 

6.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en 

del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 20101 om byråernas 

verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll. 

 

                                                 
1  Antagna texter, P7_TA(2010)0139. 


