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1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 
2005 година
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателния годишен отчет на Европейския център за 
мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 г1,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателния годишен отчет
на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 
2005 г., заедно с отговорите на Центъра2,

– като взе предвид препоръката на Съвета от ... март 2007 г. (0000/2007 - C6-
xxxx/2007),

– като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 
г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности3, и по-специално член 185 от него, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1035/97 на Съвета от юни 1997 г. за създаване 
на Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията4, и по-специално
член 12a от него,

– като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 
ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета5, и по-специално член 
94 от него,

– като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-xxxx/2007),

  
1 ОВ C 266, 31.10.2006 г., стр. 46.
2 ОВ C 312, 19.12.2006 г., стр. 93.
3 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 
30.12.2006 г., стр. 1).
4 ОВ L 151, 10.6.1997 г., стр.1. Регламент, изменен с Регламент (EО) № 1652/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., 
стр. 33).
5 ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72. 
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1. освобождава директора на Европейския център за мониторинг на расизма и 
ксенофобията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за 
финансовата 2005 г.;

2. представя своите забележки в следващата по-долу резолюция;

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 расизма и ксенофобията, Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури 
публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключване на сметките на Европейския център за мониторинг на 
расизма и ксенофобията за финансовата 2005 година
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателния годишен отчет на Европейския център за 
мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 г6,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателния годишен отчет
на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 
2005 г., заедно с отговорите на Центъра7,

– като взе предвид препоръката на Съвета от ..март 2007 г. (0000/2007 - C6-
xxxx/2007),

– като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 
г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности8, и по-специално член 185 от него, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1035/97 на Съвета от 2 юни 1997 г. за създаване 
на Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията9, и по-специално 
член 12a от него,

– като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 
ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета10, и по-специално 
член 94 от него,

– като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-xxxx/2007),

1. Отбелязва, че окончателният годишен отчет на Европейския център за мониторинг 
  

6 ОВ C 266, 31.10.2006 г., стр. 46.
7 ОВ C 312, 19.12.2006 г., стр. 93.
8 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 
30.12.2006, стр. 1).
9 ОВ L 151, 10.6.1997 г., стр.1. Регламент, изменен с Регламент (EО) № 1652/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., 
стр. 33).
10 ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72. 
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на расизма и ксенофобията за финансовите 2004 и 2005 годни е, както следва:

Отчет за приходите и разходите за финансовите 2004 г. и 2005 г. (в хиляди евро)

2005 2004
Revenue
Community subsidies 8 189 5 675

Other revenue 151 455

Financial revenue 21

PHARE subsidy 90 82

Total revenue (a) 8 430 6 233

Expenditure
Staff - Title I of the budget

Payments 3 008 2 645

Appropriations carried over 70 85
Administration - Title II of the budget

Payments 550 447

Appropriations carried over 582 37

Operating activities - Title Ill of the budget

Payments 2 731 2 352

Appropriations carried over 667 745
Assigned revenue (Phare and other)

Payments 0 7

Appropriations carried over 90 0

Total expenditure (b) 7 698 6 318

Outturn for the financial year (a-b) 732 -85

Balance carried over from the previous financial year 231 98

Appropriations carried over, cancelled 210 241

Appropriations for re-use from the previous financial year, not 
used

0

Amounts due written off -23

Exchange-rate differences -2 0

Balance for the financial year 1 171 231

Източник: информация, подадена от Центъра – тази таблица обобщава данните, 
представени от Центъра в годишния счетоводен отчет.

2. одобрява приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на 
расизма и ксенофобията за финансовата 2005 г.;

3. възлага на своя председател да изпрати настоящото решение до директора на 
Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията, Съвета, Комисията 
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и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на 
Европейския съюз (серия L).
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележки, които са неразделна част от решението относно
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 
2005 година
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателния годишен отчет на Европейския център за 
мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 г11,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателния годишен отчет
на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 
2005 г., заедно с отговорите на Центъра12,

– като взе предвид препоръката на Съвета от ..март 2007 г. (0000/2007 - C6-
xxxx/2007),

– като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 
г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности13, и по-специално член185 от него, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1035/97 на Съвета от 2 юни 1997 г. за създаване 
на Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията14, и по-специално 
член 12a от него,

– като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 
ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета15, и по-специално 
член 94 от него,

– като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-xxxx/2007),

A. като има предвид, че Сметната палата отбеляза, че е получила убедителни уверения, 

  
11 ОВ C 266, 31.10.2006 г., стр. 46.
12 ОВ C 312, 19.12.2006 г., стр. 93.
13 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 
30.12.2006, стр. 1).
14 ОВ L 151, 10.6.1997, стр.1. Регламент, изменен с Регламент (EО) № 1652/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., 
стр. 33).
15 ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72. 
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че годишният отчет за финансовата година, приключила на 31 декември 2005 г., е
достоверен и че извършените операции, взети като цяло, са законосъобразни и 
правилни,

Б. като има предвид, че на 27 април 2006 г. Парламентът освободи от отговорност 
директора във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2004 
година16 и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от 
отговорност, Парламентът, наред с другото
• изразява загриженост за високото равнище на анулирани преноси, по- специално 

по дял І (разходи за персонал);
• изразява загриженост за нередностите, забелязани от Сметната палата при 

процедурите за сключване на договори чрез търгове и по възлагане.

Общи бележки относно по-голямата част от агенциите на ЕС, за които се 
изисква индивидуално освобождаване от отговорност

1. счита, че непрекъснато нарастващият брой агенции не винаги отразява 
действителните потребности на Съюза и неговите граждани;

2. поради това приканва Комисията да представи анализ на съотношението между 
разходите и ползите, преди да се създаде нова агенция;

3. приканва Сметната палата да даде становище по анализа на съотношението между 
разходите и ползите, преди Парламентът да вземе решение;

4. приканва Комисията да представя на всеки пет години анализ на добавена стойност 
от всяка съществуваща агенция; приканва всички заинтересувани институции, в 
случай на отрицателна оценка на добавената стойност от дадена агенция, да вземат 
необходимите мерки, като преформулират мандата на въпросната агенция или като 
я закрият;

5. приканва Сметната палата да включи допълнителна глава в своя годишен доклад, 
посветена на всички агенции, които се освобождават от отговорност във връзка с 
годишния отчет на Комисията, с оглед получаване на по-ясна представа за 
използването на средствата на ЕС от агенциите;

6. отбелязва, че броят на агенциите нараства непрекъснато и има все по-голяма 
необходимост генералните дирекции на Комисията, които отговарят за създаването 
и наблюдението на агенциите, да разработят единен подход към агенциите; 
изграждането на структура, подобна на създадената от агенциите за координация 
между съответните генерални дирекции, би могла да бъде един прагматичен начин 
за постигане на напредък по установяването на единен подход от Комисията по 
всички въпроси, свързани с агенциите;

  
16 ОВ L 340, 6.12.2006 г., стр. 80.
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7. приканва Комисията да подобри административната и техническата подкрепа за 
агенциите, отчитайки растящата сложност на административните правила и 
техническите проблеми на Общността;

8. приветства значителните подобрения в координацията между агенциите на ЕС, 
което им позволява да решават повтарящите се проблеми и правят 
сътрудничеството с Комисията и Парламента по-ефективно;

9. призовава агенциите да подобрят взаимодействието си и съизмерването си с 
другите субекти в съответната област;

10. призовава Комисията да излезе с предложение за хармонизиран формат на 
ежегодното отчитане на агенциите за разработване на показатели за постигнатите 
резултати, което да позволи сравнение на ефективността им;

11. приканва агенциите в началото на всяка година да представят показатели за 
работата, по които могат да бъдат оценявани;

12. приканва всички агенции все повече да използват цели, които са конкретни, 
измерими, постижими, реалистични и със срок (SMART), което би трябвало да 
доведе до по-реалистично планиране и постигане на основните цели;

13. счита, че работните програми на агенциите трябва да отразяват техния принос от 
оперативна и количествена гледна точка и че трябва да се отделя необходимото 
внимание на Стандартите на Комисията за вътрешен контрол .

Конкретни бележки

14. отбелязва, че въпреки че процентът на бюджетните кредити за поети задължения за 
финансовата 2005 г. е над 90%, е установено, че над 50% от кредитите за поети 
задължения за административни разходи са пренесени и че като цяло, има високо 
равнище на анулирани пренесени средства (между 15% и 25%, в зависимост от 
дяла); приканва Центъра да подобри планирането на разходите си и контрола над 
извършването им; подчертава, че прехвърлянето на средства от една бюджетна 
позиция в друга се нуждае от обосновка и документиране съгласно действащите 
разпоредби;

15. отбелязва, че не е въведено управление,основано на дейности, въпреки че 
финансовият регламент на Центъра предвижда въвеждането му по модела, прилаган 
при общия бюджет, с цел да се позволи по-добър контрол над изпълнението; 
приканва Центъра да представи работна програма, която показва неговия принос в 
оперативни и количествено измерими величини;

16. отбелязва, че Центърът няма система за планиране и управление на придобиването 
на оборудване, и не е правил циклични проверки на инвентара си, въпреки че това 
би повишило неговата достоверност; приканва Центъра да поправи това положение;



PR\650791EN.doc 11/12 PE 384.435v01-00

BG

17. отбелязва, че системата за вътрешен контрол на Центъра страда от различни 
недостатъци, като например, обстоятелството, че финансовите вериги, създадени от 
разпоредителя с бюджетни кредити не са описани, системите, чрез които 
разпоредителят с бюджетни кредити и оправомощените от него лица предоставят 
информация на счетоводителя, не са били потвърдени от последния в частност, 
принципът на разделянето на функциите не се прилага стриктно, по-специално 
между функции по иницииране и проверка; приканва Центъра да включи в 
списъците с предварителни проверки по отношение на поетите задължения 
критериите за добро финансово управление;

18. приканва Центъра да прилага напълно правилото, според което членовете на 
комисиите за подбор трябва винаги да са с равностойна или по-висока степен от 
тази за длъжността, която трябва да бъде заета;

19. отбелязва, че поканите за подаване на оферти, обявени от Центъра не са 
изчерпателни в обясненията по отношение на минималното качество на офертите и 
коефициентите за претегляне на ценовия фактор; приканва Центъра стриктно да 
прилага правилата за поканите за подаване на оферти.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ 
И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
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