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Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 

на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за 

финансовата 2008 година 

1. Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от 

отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за 

мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година (C7-0185/2009 

– 2009/2114(DEC)) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за 

мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година, 

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 

Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 

2008 година, придружен от отговорите на Центъра1, 

– като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 

относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 

общности2, и по-специално член 185 от него, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския Парламент и на 

Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на 

наркотици и наркомании (преработен)3, и по-специално член 15 от него, 

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 

ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 

член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/20024 , и по-специално член 94 от 

него, 

– като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник, 

– като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0067/2010), 

1. Освобождава от отговорност директора на Европейския център за мониторинг на 

наркотици и наркомании във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за 
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финансовата 2008 година; 

2. Представя своите забележки в резолюцията по-долу; 

3. Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, 

която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за 

мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и 

да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L). 



 

2. Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на 

сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за 

финансовата 2008 година (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за 

мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година, 

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 

Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 

2008 година, придружен от отговорите на Центъра1, 

– като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 

относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 

общности2, и по-специално член 185 от него, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския Парламент и на 

Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на 

наркотици и наркомании (преработен)3, и по-специално член 15 от него, 

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 

ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 

член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/20024 , и по-специално член 94 от 

него, 

– като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник, 

– като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0067/2010), 

1. Одобрява приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на 

наркотици и наркомании за финансовата 2008 година; 

2. Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на 

Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, 

Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник 

на Европейския съюз (серия L). 
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3. Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. ,съдържаща забележките, 

които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка 

с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и 

наркомании за финансовата 2008 година (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за 

мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година, 

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 

Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 

2008 година, придружен от отговорите на Центъра1, 

– като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за 

Европейския съвет, 

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 

относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 

общности2, и по-специално член 185 от него, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския Парламент и на 

Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на 

наркотици и наркомании (преработен)3, и по-специално член 15 от него, 

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 

ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 

член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/20024 , и по-специално член 94 от 

него, 

– като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник, 

– като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0067/2010), 

A. като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна 

увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и 

че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни; 

Б. като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи директора на 

Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании от отговорност във 
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връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2007 година1 и в 

резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, 

Парламентът, наред с другото: 

 отбеляза, че Центърът е въвел процедури и инструменти за редовни 

контролни и последващи проверки и е продължил да развива управлението на 

човешките ресурси, по-специално чрез създаването на портал по въпросите на 

човешките ресурси на вътрешната си интернет страница, 

 приветства тясното сътрудничество на Центъра с Европейската агенция за 

морска безопасност (EMSA), чието седалище също е в Лисабон, с оглед 

споделяне на сгради и съвместно използване на инфраструктури и услуги; 

отбелязва, че преместването на Центъра в собствена сграда беше насрочено за 

третото тримесечие на 2009 г.; 

1. Отбелязва със задоволство, че Сметната палата успя да получи разумни гаранции за 

надеждността във всички съществени аспекти на годишните отчети на Центъра за 

финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., и че като цяло, свързаните 

с годишните отчети операции са законосъобразни и редовни; 

Изпълнение 

2. Подчертава, че е важно Центърът да определя в рамките на своето планиране 

конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, 

приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER) с цел оценка на 

своите резултати; отбелязва декларацията на Центъра, че е взел под внимание тези 

забележки в своята работна програма за 2009 г.; 

3. Призовава също така Центърът да разгледа възможността за въвеждане на диаграма 

на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на 

времето, което всеки служител посвещава на даден проект и насърчаване на 

използването на подход, ориентиран към постигането на резултати; 

4. Отбелязва, че през следващите години освобождаването от отговорност във връзка 

с изпълнението на бюджета на Центъра следва допълнително да се основава на 

оценката на работата на Центъра през годината; 

Вътрешен одит 

5. Отчита, че Центърът е изпълнил 15 от 41-те препоръки, отправени от службата за 

вътрешен одит от 2006 г. досега, отбелязва, че сред 26-те препоръки, по които все 

още се работи, 14 се определят като „много важни“ и се отнасят основно за 

готовността за преместването (във връзка с контрола на качеството на новата 

сграда, мерките за безопасност при наводнение, плана за непрекъснатост на 

дейността и инвестициите в оборудване) и прилагането на стандартите за вътрешен 

контрол (във връзка с повишението на служители, оценката на служителите, 

управлението на риска и отбелязването на изключенията); 

6. Отбелязва, че през 2008 г. в Центъра са осчетоводени приходи от лихви в размер на 
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107 591,31 евро; заключава от годишните отчети и размера на лихвените плащания, 

че Центърът разполага трайно с висок размер на паричните средства в наличност; 

отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Центъра 

възлизат на 1 635 537,86 евро, а в началото на 2009 г. банковата сметка на Центъра 

е заверена със средства в размер на 354 051,31 евро, които са били осчетоводени, 

поради счетоводна грешка на банката, като вземане на Центъра; изисква от 

Комисията да провери какви възможности съществуват за осигуряване на пълното 

прилагане на ориентираното спрямо потребностите управление на паричните 

средства в наличност съобразно член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 

2343/2002, както и какви концептуални промени са необходими, с цел трайно 

поддържане на възможно най-ниско равнище на паричните средства в наличност на 

Центъра; 

о 

о о 

7. Позовава се, по отношение на други забележки с хоризонтален характер, които 

придружават решението за освобождаване от отговорност, на своята резолюция от 

5 май 2010 г.1 относно резултатите от дейността, финансовото управление и 

контрола на агенциите. 
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