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1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a 
drogovou závislost na rozpočtový rok 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)) 

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a 
drogovou závislost za rozpočtový rok 20051,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského 
monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2005, spolu 
s odpověďmi centra2,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne .. března 2007 (0000/2007 – C6-xxxx/2007),

– s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství3, a zejména 
na článek 185 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 302/93 ze dne 8. února 1993, kterým se zřizuje 
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost4, a zejména na článek 11 
tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o 
rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/20025, a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci(A6-xxxx/2007),

1. uděluje řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost 
absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2005;

2. uvádí své připomínky v dále uvedeném usnesení;

  
1 Úř. věst. C 266, 31.10.2006, s. 43.
2 Úř. věst. C 312, 19.12.2006, s. 86.
3 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1, Nařízení pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 
30.12.2006, s. 1).
4 Úř. věst. L 36, 12.2.1993, s.1, Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1651/2003 (Úř. věst. L 245, 
29.9.2003, s. 30).
5 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 
součástí, řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, 
Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie (řada L).
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2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů týkajících se plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro 
drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)) 

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a 
drogovou závislost za rozpočtový rok 20051,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského 
monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2005, spolu 
s odpověďmi centra2,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... března 2007 (0000/2007 – C6-xxxx/2007),

– s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství3, a zejména 
na článek 185 tohoto nařízení, 

– s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 302/93 ze dne 8. února 1993, kterým se zřizuje 
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost4, a zejména na článek 11 
tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o 
rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/20025, a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci(A6-xxxx/2007)

1. konstatuje, že konečná účetní závěrka Evropského monitorovacího centra pro drogy a 
drogovou závislost za rozpočtové roky 2004 a 2005 má tuto podobu:

  
1 Úř. věst. C 266, 31.10 2006, s. 43.
2 Úř. věst. C 312, 19.12.2006, s. 86.
3 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 
30.12.2006, s. 1).
4 Úř. věst. L 36, 12.2.1993, s.1, Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1651/2003 (Úř. věst. L 245, 
29.9.2003, s. 30).
5 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
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Výkaz příjmů a výdajů za rozpočtové roky 2004 a 2005 (v tis. EUR)

2005 2004
Revenue
Subsidies from the Commission 12 000 11 730
Subsidies from Norway 516 514
Assigned revenue 190 211
Miscellaneous revenue 93 33

Total revenue (a) 12 799 12 488
Budgetary expenditure for the financial year

Staff - Title l of the budget
Payments 5 762 5 832
Appropriations carried over 154 122
Administration - Title II of the budget

Payments 1 094 1 088
Appropriations carried over 650 356
Operating activities - Title Ill of the budget (except 
assigned revenue)

Payments against payment appropriations for the 
financial year

4 159 2 342

Appropriations carried over 1 260
Assigned revenue (PHARE and third countries) 101 201

Total expenditure (b) 11 920 11 200
Outturn for the financial year (a-b) 879 1 288

Balance carried over from the previous financial 
year

1 508 295

Appropriations carried over and cancelled 1 239 245

Sums for re-use from the previous financial year 
not used

-58 15

Refunds to the Commission -1 508 -3
Refunds to Norway -128 81
Exchange-rate differences 1 -1
Balance for the financial year (EC grant + Norway 
contribution) 

1 933 1 920

Norway Grant 2005 -516
Balance for the financial Year only EC Grant 1 417

Source: Information supplied by the Monitoring Centre - This table summarises the data provided by the 
Monitoring Centre in its own annual accounts

2. schvaluje uzavření účtů týkajících se plnění souhrnného rozpočtu Evropského 
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monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2005;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toho rozhodnutí řediteli Evropského monitorovacího 
centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho 
zveřejnění v Úředním věstníku (řada L).
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3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria 
za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost 
na rozpočtový rok 2005(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)) 

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a 
drogovou závislost za rozpočtový rok 20051,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského 
monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2005, spolu 
s odpověďmi centra2,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... března 2007 (0000/2007 – C6-xxxx/2007),

– s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství3, a zejména 
na článek 185 tohoto nařízení, 

– s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 302/93 ze dne 8. února 1993, kterým se zřizuje 
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost4, a zejména na článek 11 
tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 
o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/20025, a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-xxxx/2007),

A. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní
závěrka za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2005 je spolehlivá a že uskutečněné 
operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

B. vzhledem k tomu, že dne 27. dubna 2006 udělil Parlament řediteli absolutorium za plnění 

  
1 Úř. věst. C 266, 31.10.2006, s. 43.
2 Úř. věst. C 312, 19.12.2006, s. 86.
3 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1, Nařízení pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 
30.12.2006, s. 1).
4 Úř. věst. L 36, 12.2.1993, s.1, Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1651/2003 (Úř. věst. L 245, 
29. 9. 2003, s. 30).
5 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
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rozpočtu centra na rozpočtový rok 20041 a v usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení 
absolutoria Parlament mimo jiné

• vyjadřuje politování nad vysokým počtem převodů; nabádá centrum, aby lépe 
dodržovalo rozpočet, který rozpočtový orgán původně stanovil;

Obecné připomínky týkající se většiny agentur EU, kterým se jednotlivě uděluje 
absolutorium 

1. domnívá se, že stále rostoucí počet agentur není vždy odrazem skutečných potřeb Unie 
a jejích občanů; 

2. vyzývá proto Komisi, aby před zřízením jakékoli nové agentury předložila analýzu 
nákladů a přínosů;

3. vyzývá Účetní dvůr, aby k této studii nákladů a přínosů zaujal stanovisko předtím, než 
Parlament učiní rozhodnutí;

4. vyzývá Komisi, aby každých pět let předložila studii o přínosu každé stávající agentury; 
vyzývá všechny příslušné orgány, aby v případě negativního hodnocení přínosu určité 
agentury učinily nezbytné kroky a buď nově vymezily mandát dané agentury, nebo ji 
zrušily;

5. vyzývá Účetní dvůr, aby ve své výroční zprávě vytvořil ještě jednu kapitolu, která bude 
věnována všem agenturám, jimž se uděluje absolutorium v rámci účetní závěrky Komise, 
aby tak bylo možno získat jasnější představu o tom, jak agentury vynakládají finanční 
prostředky EU; 

6. konstatuje, že počet agentur neustále vzrůstá a je stále více zapotřebí, aby generální 
ředitelství Komise, která odpovídají za zřizování agentur a sledování jejich činnosti, 
vypracovala obecný přístup k agenturám; struktura podobná té, kterou vytvořily agentury 
pro koordinaci mezi příslušnými GŘ, by byla pragmatickým krokem k vytvoření 
obecného přístupu, který by Komise používala ve všech záležitostech týkajících se 
agentur; 

7. vyzývá Komisi, aby zlepšila administrativní a technickou podporu agenturám, a to 
s přihlédnutím ke stále větší složitosti správních předpisů Společenství a k technickým 
problémům; 

8. vítá výrazná zlepšení koordinace mezi agenturami EU, což jim umožňuje řešit opakující 
se problémy a účinněji spolupracovat s Komisí a Parlamentem; 

9. vyzývá agentury, aby zlepšily svou spolupráci a porovnávání činnosti se subjekty 
působícími v dané oblasti; 

  
1  Úř. věst. L 340, 6.12.2006, s. 85.
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10. vyzývá Komisi, aby vypracovala návrh na jednotnou úpravu formátu výročních zpráv 
agentur s cílem stanovit ukazatele výkonnosti, které by umožnily srovnávat účinnost jejich 
působení; 

11. vyzývá agentury, aby na začátku každého roku předložily ukazatele výkonnosti, na 
jejichž základě by bylo možno měřit jejich výsledky;

12. vyzývá všechny agentury, aby ve větší míře využívaly cílů SMART, které by měly vést k 
realističtějšímu plánování a plnění cílů; 

13. domnívá se, že v pracovních programech agentur by měl být měřitelným způsobem 
vyjádřen jejich příspěvek z hlediska provozních úkolů a že by měla být věnována náležitá 
pozornost normám vnitřní kontroly, které uplatňuje Komise;

Specifické připomínky

14. konstatuje, že míra čerpání prostředků na závazky je vyšší než 90 %, zatímco míra čerpání 
prostředků na platby je pouze 85 %. U administrativních výdajů činí míra přenesených 
prostředků téměř 40 %; vyzývá centrum, aby lépe uskutečňovalo svou politiku veřejných 
zakázek, a předešlo tak přenosům prostředků, které zatěžují řízení;

15. vítá  skutečnost, že centrum sestavilo pro potřeby svého řízení rozpočet podle činností; 
vyzývá centrum, aby tuto činnost dále rozvíjelo s cílem zkvalitnit monitorování 
výkonnosti a hodnocení účelnosti tím, že se zavede analytické účetnictví umožňující zjistit 
náklady na různé činnosti centra;

16. vyzývá centrum, aby začlenilo inventární systémy dlouhodobého majetku do obecného 
účetnictví, neboť bez spolehlivého systému označování nelze zajistit, že majetek 
zaznamenaný v inventárním soupisu bude vysledován;

17. konstatuje nedostatky v přijímání zaměstnanců; vyzývá centrum, aby řádně uplatňovalo 
postupy náboru zaměstnanců;

18. konstatuje, že na konci roku 2004 byl vyslán jeden zaměstnanec na dlouhodobý služební 
pobyt (dva roky) do Bruselu; vyzývá Centrum, aby tento postup plně vysvětlilo;

19. konstatuje, že kontrola postupů pro zadávání zakázek a jejich udílení odhalila řadu 
anomálií; vyzývá centrum, aby plně uplatnilo postupy zadávání zakázek a jejich udílení, a 
předešlo tak podobným situacím, k jakým docházelo v roce 2005.
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STANOVISKO VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A 
VNITŘNÍ VĚCI
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