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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada budžeta 
izpildes apstiprināšanu
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)) 

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada 
galīgos pārskatus1,

– ņemot vērā Revīzijas palātas īpašo gada ziņojumu par Eiropas Rasisma un ksenofobijas 
uzraudzības centra 2005. finanšu gada galīgajiem pārskatiem ar centra atbildēm2,

– ņemot vērā Padomes 2007. gada ... marta ieteikumu (0000/2007 - C6-xxxx/2007),

– ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam3, un it īpaši tās 
185. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 1997. gada 2. jūnija Regulu (EK) Nr. 1035/97 par Eiropas 
Novērošanas centra izveidi rasisma un ksenofobijas jautājumos4 un it īpaši tās 12.a pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 
par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam5, un it īpaši tās 94. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas atzinumu (A6–xxxx/2007),

1. sniedz Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra direktoram apstiprinājumu par 
centra 2005. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus apsvērumus turpmāk tekstā ievietotajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, 

  
1 OV C 266, 31.10.2006., 46. lpp.
2 OV C 312, 19.12.2006., 93. lpp.
3 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 
1. lpp.).
4 OV L 151, 10.6.1997., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1652/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 33. lpp.).
5 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp. 
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Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas 
palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” 
(L sērijā).
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2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra pārskatu slēgšanu attiecībā uz 
2005. finanšu gadu
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada 
galīgos pārskatus1,

– ņemot vērā Revīzijas palātas īpašo gada ziņojumu par Eiropas Rasisma un ksenofobijas 
uzraudzības centra 2005. finanšu gada galīgajiem pārskatiem ar centra atbildēm2,

– ņemot vērā Padomes 2007. gada ... marta ieteikumu (0000/2007 - C6-xxxx/2007),

– ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam3, un it īpaši tās 
185. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 1997. gada 2. jūnija Regulu (EK) Nr. 1035/97 par Eiropas 
Novērošanas centra izveidi rasisma un ksenofobijas jautājumos4 un it īpaši tās 12.a pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 
par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam5, un it īpaši tās 94. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas atzinumu (A6–xxxx/2007),

1. konstatē, ka Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra galīgie pārskati attiecībā 
uz 2004. un 2005. finanšu gadu ir šādi:

  
1 OV C 266, 31.10.2006., 46. lpp.
2 OV C 312, 19.12.2006., 93. lpp.
3 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 
1. lpp.).
4 OV L 151, 10.6.1997., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1652/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 33. lpp.).
5 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp. 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2004. un 2005. finanšu gadu (EUR 1000)

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. apstiprina Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra pārskatu slēgšanu attiecībā 
uz 2005. finanšu gadu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības 
centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā 
publicēšanu „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” (L sērijā).
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3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar apsvērumiem, kas ir neatņemama daļa lēmumam par Eiropas Rasisma un 
ksenofobijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)) 

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada 
galīgos pārskatus1,

– ņemot vērā Revīzijas palātas īpašo gada ziņojumu par Eiropas Rasisma un ksenofobijas 
uzraudzības centra 2005. finanšu gada galīgajiem pārskatiem ar centra atbildēm2,

– ņemot vērā Padomes 2007. gada ... marta ieteikumu (0000/2007 - C6-xxxx/2007),

– ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 276. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam3, un it īpaši tās 
185. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 1997. gada 2. jūnija Regulu (EK) Nr. 1035/97 par Eiropas 
Novērošanas centra izveidi rasisma un ksenofobijas jautājumos4 un it īpaši tās 12.a pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 
par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam5, un it īpaši tās 94. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas atzinumu (A6–xxxx/2007),

A. tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka gada 
pārskati par finanšu gadu, kas beidzās 2004. gada 31. decembrī, ir uzticami un ka 
notikušie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi,

B. tā kā 2006. gada 27. aprīlī Parlaments sniedza centra direktoram apstiprinājumu par tā 
2004. finanšu gada budžeta izpildi6 un lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu 

  
1 OV C 266, 31.10.2006., 46. lpp.
2 OV C 312, 19.12.2006., 93. lpp.
3 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 
1. lpp.).
4 OV L 151, 10.6.1997., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1652/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 33. lpp.).
5 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
6 OV L 340, 6.12.2006., 80. lpp.
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pievienotajā rezolūcijā cita starpā:
• pauž bažas par atcelto pārnesumu lielo apmēru, it īpaši I sadaļā (personāla 

izdevumi),
• ir noraizējies par Revīzijas palātas konstatētajiem pārkāpumiem konkursa 

procedūrās un pasūtījumu piešķiršanā;

Vispārējas piezīmes attiecībā uz vairumu ES aģentūru, kuru budžeta izpilde ir jāapstiprina 
atsevišķi
 

1. uzskata, ka aizvien pieaugošais aģentūru skaits ne vienmēr atspoguļo Savienības un tās 
pilsoņu faktiskās vajadzības;

2. tādēļ aicina Komisiju ikreiz pirms jaunas aģentūras izveides iesniegt izmaksu un guvumu 
analīzi;

3. aicina Revīzijas palātu pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas Parlamentā sniegt atzinumu 
par izmaksu un guvumu analīzi;

4. aicina Komisiju ik pēc pieciem gadiem iesniegt pētījumu par ikvienas esošās aģentūras 
pievienoto vērtību; aicina visas attiecīgās institūcijas aģentūras pievienotās vērtības 
negatīva novērtējuma gadījumā īstenot nepieciešamos pasākumus, no jauna formulējot 
konkrētās aģentūras pilnvaras vai slēdzot to;

5. aicina Revīzijas palātu savā gada ziņojumā izveidot papildu nodaļu par visām tām 
aģentūrām, kuru budžeta izpilde jāapstiprina saskaņā ar Komisijas pārskatiem, lai gūtu 
skaidrāku priekšstatu par ES līdzekļu izlietojumu aģentūrās; 

6. atzīmē, ka aģentūru skaits pastāvīgi pieaug un ka tāpēc Komisijas ģenerāldirektorātiem, 
kas nodarbojas ar aģentūru izveidi un uzraudzību, vēl jo vairāk ir jāizstrādā visām 
aģentūrām kopēja pieeja; struktūra, kas ir līdzīga tai, kuru aģentūras ir izveidojušas 
koordinācijas nodrošināšanai starp attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem, būtu pragmatisks 
veids, kā virzīties uz Komisijas kopēju pieeju visiem ar aģentūrām saistītajiem 
jautājumiem; 

7. aicina Komisiju uzlabot aģentūrām paredzēto administratīvo un tehnisko atbalstu, ņemot 
vērā Kopienas administratīvo noteikumu pieaugošo sarežģītību un tehniskās problēmas; 

8. atzinīgi vērtē ES aģentūru darba koordinēšanas ievērojamo uzlabošanos, kas ļauj tām 
risināt atkārtojošās problēmas un padara efektīvāku sadarbību ar Komisiju un Parlamentu; 

9. aicina aģentūras uzlabot sadarbību un salīdzināšanu ar attiecīgās nozares dalībniekiem; 

10. aicina Komisiju ierosināt aģentūru gada pārskatu formas saskaņošanu, lai izstrādātu 
darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu salīdzināt to efektivitāti; 

11. aicina aģentūras katra gada sākumā iesniegt darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu 
novērtēt to darbu;
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12. aicina visas aģentūras aizvien vairāk izmantot SMART pieeju uzdevumu noteikšanā, kas 
palīdzētu reālāk plānot un īstenot mērķus;

13. uzskata, ka aģentūru darba programmās to ieguldījums jāizsaka darbības izteiksmē un 
izmantojot izmērāmus rādītājus, un ka pienācīga uzmanība jāvelta Komisijas 
izstrādātajiem iekšējās kontroles standartiem;

Īpašas piezīmes

14. atzīmē, ka, lai gan centra saistību apropriāciju līmenis 2005. gadam pārsniedza 90%, tika 
atklāts, ka pārnesti vairāk nekā 50% administratīvajiem izdevumiem paredzēto saistību 
apropriāciju un ka kopumā pārnesto apropriāciju atcelšanas līmenis bijis augsts (no 15 līdz 
25% atkarībā no sadaļas); aicina centru uzlabot izdevumu plānošanu un to izlietojuma 
uzraudzību; uzsver, ka pārvietojumi starp budžeta pozīcijām jāpamato un jādokumentē 
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem;

15. atzīmē, ka netika ieviesta uz darbību pamatota pārvaldība, neņemot vērā centra finanšu 
noteikumus, kas paredz tās ieviešanu, pamatojoties uz tiem pašiem pamatprincipiem, 
kurus piemēroja vispārējam budžetam nolūkā uzlabot darba rezultātu uzraudzību; aicina 
centru iesniegt darba programmu, kas tā ieguldījumu izsaka darbības izteiksmē un 
izmantojot izmērāmus rādītājus;

16. atzīmē, ka centram nav sistēmas iekārtu iegādes plānošanai un pārvaldībai un ka centrs 
neveic cikliskas inventāra pārbaudes, lai gan tas uzlabotu inventāra drošumu; aicina centru 
novērst šo situāciju;

17. atzīmē, ka centra iekšējās kontroles sistēmā tika konstatētas dažādas nepilnības, 
piemēram, nebija aprakstītas kredītrīkotāja noteiktās finanšu ķēdes, grāmatvedis nebija 
apstiprinājis sistēmas, ar kuru palīdzību kredītrīkotājs un viņa deleģētās personas tam 
piegādāja informāciju, netika stingri piemērots pienākumu nošķiršanas princips, it īpaši 
attiecībā uz uzsākšanas un pārbaudes pienākumiem; aicina centru attiecībā uz saistībām 
paredzēt iepriekšējas pārbaudes pareizas finanšu pārvaldības kritēriju sarakstus;

18. aicina centru pilnībā piemērot noteikumu, saskaņā ar kuru atlases komisijas locekļu 
pakāpei vienmēr jābūt tādai pašai kā aizpildāmās amata vietas pakāpei vai augstākai;

19. atzīmē, ka centra izsludinātajos konkursa uzaicinājumos nav pietiekami skaidrotas 
piedāvājumu minimālās kvalitātes prasības un cenu faktoru indeksācija; aicina centru 
stingri piemērot konkursa uzaicinājuma noteikumus.
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