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1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Observationscenter 
for Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 2005
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)) 

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Observationscenter for 
Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 20051,

– der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det 
Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 2005 med 
centrets svar2,

– der henviser til Rådets henstilling af .. marts 2007 (0000/2007 - C6-0000/2007),

– der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

– der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget3, særlig 
artikel 185,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 af 2. juni 1997om oprettelse af et 
europæisk observatorium for racisme og fremmedhad4, særlig artikel 12a,

– der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 
2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20025, særlig artikel 94,

– der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0000/2007),

1. meddeler direktøren for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad 
decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2005;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der udgør en integrerende 

  
1 EUT C 266 af 31.10.2006, s. 46.
2 EUT C 312 af 19.12.2006, s. 93.
3 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, 
s. 1).
4 EFT L 151 af 10.6.1997, s.1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1652/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 33).
5 EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. 
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del heraf, til direktøren for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og 
Fremmedhad, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).
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2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og 
Fremmedhad for regnskabsåret 2005
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)) 

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Observationscenter for 
Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 20051,

– der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det 
Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 2005 med 
centrets svar2,

– der henviser til Rådets henstilling af .. marts 2007 (0000/2007 - C6-0000/2007),

– der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

– der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget3, særlig 
artikel 185,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 af 2. juni 1997om oprettelse af et 
europæisk observatorium for racisme og fremmedhad4, særlig artikel 12a,

– der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 
2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20025, særlig artikel 94,

– der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0000/2007),

1. noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for 
Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 2004 og 2005 ser ud som følger:

  
1 EUT C 266af 31.10.2006, s. 46.
2 EUT C 312 af 19.12.2006, s. 93.
3 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, 
s. 1).
4 EFT L 151 af 10.6.1997, s.1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1652/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 33).
5 EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. 
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Resultatopgørelse for regnskabsårene 2004 og 2005 (1000 EUR)

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

Source: Data compiled by the Centre. This table summarises the data supplied by the Centre 
in its own annual accounts.

2. godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Observationscenter for 
Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 2005;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske 
Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, Rådet, Kommissionen og 
Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende (L-udgaven).
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3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og 
Fremmedhad for regnskabsåret 2005
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Observationscenter for 
Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 20051,

– der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det 
Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 2005 med 
centrets svar2,

– der henviser til Rådets henstilling af .. marts 2007 (0000/2007 - C6-0000/2007),

– der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276,

– der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget3, særlig 
artikel 185, 

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 af 2. juni 1997om oprettelse af et 
europæisk observatorium for racisme og fremmedhad4, særlig artikel 12a,

– der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 
2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20025, særlig artikel 94,

– der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at 
årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 31. december 2005, var rigtigt, og at 
de underliggende transaktioner som helhed betragtet var lovlige og formelt rigtige,

B. der henviser til, at Parlamentet den 27. april 2006 meddelte direktøren decharge for 

  
1 EUT C 266 af 31.10.2006, s. 46.
2 EUT C 312 af 19.12.2006, s. 93.
3 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, 
s. 1).
4 EFT L 151 af 10.6.1997, s.1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1652/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 33).
5 EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
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gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 20041 og i beslutningen med 
bemærkningerne til afgørelsen bl.a.

• var foruroliget over de mange bortfaldne fremførsler, navnlig inden for afsnit I 
(udgifter til personale);

• var foruroliget over de uregelmæssigheder, Revisionsretten har konstateret i 
forbindelse med tildelingen af kontrakter;

Generelle bemærkninger vedrørende hovedparten af EU-agenturer, der skal meddeles 
individuel decharge

1. mener ikke, at det stadig stigende antal agenturer altid er udtryk for Unionens og 
borgernes reelle behov;

2. opfordrer derfor Kommissionen til at forelægge en costbenefit-analyse, inden der oprettes 
nye agenturer;

3. opfordrer Revisionsretten til at afgive udtalelse om costbenefit-analysen, inden 
Parlamentet træffer afgørelse;

4. opfordrer Kommissionen til hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, 
hvert enkelt eksisterende agentur tilfører; opfordrer i tilfælde af en negativ evaluering af 
den merværdi, et agentur tilfører, alle relevante institutioner til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at omformulere det pågældende agenturs mandat eller lukke det;

5. opfordrer Revisionsretten til at oprette et supplerende kapitel i årsberetningen til alle de 
agenturer, der skal meddeles decharge i forbindelse med Kommissionens regnskaber, for 
at få et meget tydeligere billede af agenturernes udnyttelse af EU-midler;

6. bemærker, at antallet af agenturer stiger konstant, og at der er et endnu større behov for, at 
de generaldirektorater i Kommissionen, der har til opgave at oprette og overvåge 
agenturer, udvikler en fælles tilgang til agenturer; mener, at en struktur, der svarer til den, 
der blev oprettet af agenturerne med henblik på en koordinering mellem de berørte GD'er, 
ville være en pragmatisk løsning hen imod en fælles tilgang fra Kommissionens side til 
alle spørgsmål vedrørende agenturerne;

7. opfordrer Kommissionen til at forbedre den administrative og tekniske støtte til 
agenturerne under hensyntagen til, at Fællesskabets administrative regler bliver stadig 
mere komplekse, og til de tekniske problemer;

8. glæder sig over de store forbedringer i den indbyrdes koordinering mellem EU-
agenturerne, hvilket gør det muligt for dem at afhjælpe tilbagevendende problemer, og gør 
samarbejdet med Kommissionen og Parlamentet mere effektivt;

9. opfordrer agenturerne til at forbedre deres samarbejde og benchmarking med aktører på 
området;

  
1 EUT L 340 af 6.12.2006, s. 80.
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10. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et forslag til harmonisering af formatet for 
agenturernes årlige indberetning med henblik på at udvikle præstationsindikatorer, der gør 
det muligt at foretage en sammenligning af deres effektivitet;

11. opfordrer agenturerne til ved hvert regnskabsårs begyndelse at forelægge 
præstationsindikatorer, som de kunne blive evalueret efter;

12. opfordrer alle agenturer til i højere grad at anvende SMART-mål, hvilket burde føre til en 
mere realistisk planlægning og gennemførelse af mål;

13. mener, at agenturernes arbejdsprogrammer burde give udtryk for deres bidrag på en 
umiddelbart anvendelig og målelig måde, og at der skal tages behørigt hensyn til 
Kommissionens standarder for intern kontrol;

Specifikke bemærkninger

14. bemærker, at der ganske vist er indgået forpligtelser for over 90 % af bevillingerne for 
regnskabsåret 2005, men at over 50 % af forpligtelserne vedrørende driftsudgifter er 
fremførte forpligtelser, og procentsatsen for fremførte bevillinger, der bortfalder, generelt 
er høj (mellem 15 % og 25 % i de enkelte budgetafsnit); opfordrer centret til at forbedre 
programmeringen af udgifterne og overvågningen af gennemførelsen; understreger, at 
overførsler mellem budgetposter skal begrundes og dokumenteres i overensstemmelse 
med de gældende bestemmelser;

15. bemærker, at centrets finansforordning fastsætter, at der skal indføres aktivitetsbaseret 
forvaltning i lighed med det system, der er indført til forvaltningen af det almindelige 
budget, så der bedre kan føres tilsyn med budgetgennemførelsen, men det er ikke sket; 
opfordrer centret til at forelægge et arbejdsprogram, der giver udtryk for dets bidrag på en 
umiddelbart anvendelig og målelig måde;

16. bemærker, at centret ikke havde noget system til programmering og forvaltning af 
udstyrsanskaffelser, og at det desuden ikke foretager regelmæssig kontrol af mængde- og 
værdifortegnelsen, selv om en sådan kontrol ville gøre fortegnelsen mere pålidelig; 
opfordrer centret til at afhjælpe denne situation;

17. bemærker, at centrets system for intern kontrol er behæftet med forskellige svagheder, 
som f.eks. at de finansielle kredsløb, som den anvisningsberettigede har oprettet, ikke er 
blevet beskrevet, de systemer, som den anvisningsberettigede og hans befuldmægtigede 
anvender, når de sender oplysninger til regnskabsføreren, ikke er blevet godkendt af 
sidstnævnte, princippet om adskillelse af funktioner anvendes ikke stringent, især ikke 
med hensyn til funktionerne indledning af en transaktion og kontrol af en transaktion; 
opfordrer centret til, at lade listen over forudgående kontroller for forpligtelsernes 
vedkommende omfatte kriterier for forsvarlig økonomisk forvaltning;

18. opfordrer centret til i fuldt omfang at anvende reglen om, at udvælgelseskomitéernes 
medlemmer altid skal være indplaceret i samme lønklasse eller en højere lønklasse end 
den stilling, der skal besættes;
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19. bemærker, at det i centrets udbud ikke præcist forklares, hvilke minimale kvalitetskrav 
buddene skal opfylde, og hvordan prisfaktorerne vægtes; opfordrer centret til at anvende 
udbudsreglerne uden forbehold.
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE 
OG INDRE ANLIGGENDER


