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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön 
seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

− ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20051,

− ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja 
niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2005 sekä 
keskuksen vastaukset2,

− ottaa huomioon neuvoston ... maaliskuuta 2007 antaman suosituksen (0000/2007 – C6-
0000/2007),

− ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

− ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20023 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
perustamisesta 8. helmikuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 302/934 ja 
erityisesti sen 11 a artiklan,

− ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa 
tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 
annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20025 ja erityisesti sen 94 artiklan,

− ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

− ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2007),

1. myöntää Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle 
vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;
  

1 EUVL C 266, 31.10.2006, s. 43.
2 EUVL C 312, 19.12.2006, s. 86.
3 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) 
N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
4 EYVL L 36, 12.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1651/2003 
(EUVL L 245, 29.9.2003, s. 30).
5 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan 
niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).



PR\650792FI.doc 5/11 PE 384.436v01-00

FI

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilien 
päättämisestä varainhoitovuodelta 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20051,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja 
niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2005 sekä
keskuksen vastaukset2,

– ottaa huomioon neuvoston ... maaliskuuta 2007 antaman suosituksen (0000/2007 – C6-
0000/2007),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20023 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
perustamisesta 8. helmikuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 302/934 ja 
erityisesti sen 11 a artiklan,

− ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa 
tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002
annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20025 ja erityisesti sen 94 artiklan,

− ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

− ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2007),

1. toteaa, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
varainhoitovuoden 2004 ja 2005 tilinpäätöstiedot ovat seuraavat:

  
1 EUVL C 266, 31.10.2006, s. 43.
2 EUVL C 312, 19.12.2006, s. 86.
3 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) 
N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
4 EYVL L 36, 12.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1651/2003 
(EUVL L 245, 29.9.2003, s. 30).
5 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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Tuloslaskelma varainhoitovuosilta 2004 ja 2005 (1000 euroa)

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. hyväksyy Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilien 



PR\650792FI.doc 7/11 PE 384.436v01-00

FI

päättämisen varainhoitovuodelta 2005;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan huumausaineiden ja niiden 
väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä (L-sarja).
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20051,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja 
niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2005 sekä 
keskuksen vastaukset2,

– ottaa huomioon neuvoston ... maaliskuuta 2007 antaman suosituksen (0000/2007 – C6-
0000/2007),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20023 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
perustamisesta 8. helmikuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 302/934 ja 
erityisesti sen 11 a artiklan,

− ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa 
tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 
annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20025 ja erityisesti sen 94 artiklan,

− ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

− ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin totesi saaneensa riittävän varmuuden siitä, 
että 31. joulukuuta 2005 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja tilien 

  
1 EUVL C 266, 31.10.2006, s. 43.
2 EUVL C 312, 19.12.2006, s. 86.
3 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) 
N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
4 EYVL L 36, 12.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1651/2003 
(EUVL L 245, 29.9.2003, s. 30).
5 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset,

B. ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 27. huhtikuuta 2006 johtajalle vastuuvapauden 
keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 20041 ja että 
vastuuvapauspäätökseen liittyvässä päätöslauselmassa se muun muassa

• pitää valitettavana siirtojen erittäin suurta määrää; kehottaa seurantakeskusta 
noudattamaan tarkemmin budjettivallan käyttäjän alun perin määrittelemää 
talousarviota;

Useimpia erillisessä vastuuvapausmenettelyssä olevia EU:n erillisvirastoja koskevat yleiset 
näkökohdat
 

1. katsoo, että erillisvirastojen määrän jatkuva kasvu ei aina vastaa unionin ja sen 
kansalaisten todellisia tarpeita;

2. pyytää komissiota sen tähden tekemään ennen kunkin uuden viraston perustamista 
kustannus-hyötyselvityksen;

3. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta antamaan kustannus-hyötyselvityksestä lausuntonsa 
ennen parlamentin päätöstä asiasta;

4. pyytää komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin olemassa olevan 
viraston tarjoamasta lisäarvosta; pyytää kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan 
tarvittavat toimet viraston toimenkuvan muuttamiseksi tai viraston lakkauttamiseksi, jos 
viraston tarjoamasta lisäarvosta annetaan kielteinen arvio;

5. pyytää tilintarkastustuomioistuinta lisäämään vuosikertomukseensa erillisen luvun niitä 
erillisvirastoja varten, joiden vastuuvapautta käsitellään komission tilinpäätöksen 
yhteydessä, jotta erillisvirastojen yhteisörahoituksen käytöstä saataisiin huomattavasti 
selkeämpi kuva; 

6. panee merkille, että erillisvirastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niiden perustamisesta 
ja valvonnasta vastaavien komission pääosastojen on entistä tärkeämpää kehittää yhteinen 
erillisvirastoja koskeva strategia; katsoo, että tämän kaikkia erillisvirastoihin liittyviä 
asioita koskevan komission yhteisen strategian kehittämisessä saattaisi olla hyödyllistä 
käyttää esimerkkinä rakennetta, jonka erillisvirastot loivat kyseisissä pääosastoissa 
tapahtuvaa koordinointia varten; 

7. kehottaa komissiota antamaan erillisvirastoille lisää hallinnollista ja teknistä tukea ottaen 
huomioon yhä monimutkaisemmiksi muuttuvat yhteisön hallinnolliset säännöt sekä 
tekniset ongelmat; 

8. on tyytyväinen huomattaviin parannuksiin EU:n erillisvirastojen koordinoinnissa, jonka 
avulla ne pystyvät ratkomaan toistuvia ongelmia ja tekemään tehokkaammin yhteistyötä 
komission ja parlamentin kanssa; 

  
1 EUVL L 340, 6.12.2006, s. 85.
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9. kehottaa erillisvirastoja parantamaan yhteistyötä ja tavoitteidensa yhteensovittamista alan 
toimijoiden kanssa; 

10. kehottaa komissiota ehdottamaan erillisvirastojen vuosikertomusten yhdenmukaistamista 
siten, että kehitetään tulosindikaattoreita, joiden avulla erillisvirastojen tehokkuutta on 
mahdollista verrata; 

11. kehottaa erillisvirastoja esittämään kunkin vuoden alussa tulosindikaattorit, joiden avulla 
niitä voidaan arvioida;

12. kehottaa kaikkia erillisvirastoja käyttämään yhä laajemmin SMART-tavoitteita, joiden 
pitäisi johtaa päämäärien realistisempaan asettamiseen ja toteuttamiseen;

13. katsoo, että erillisvirastojen työohjelmista on käytävä ilmi niiden tavoitteet operatiivisella 
ja mitattavissa olevalla tavalla ja että komission sisäisen valvonnan standardit olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon;

Erityiset näkökohdat

14. panee merkille, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli yli 90 prosenttia, mutta 
maksumäärärahojen vain 85 prosenttia; panee merkille, että hallintomenoja koskevista 
sitoumuksista merkittävä osuus, lähes 40 prosenttia, siirrettiin seuraavaan 
varainhoitovuoteen; kehottaa keskusta tehostamaan hankintapolitiikkaansa välttääkseen 
hallintoa hankaloittavaa määrärahojen siirtämistä seuraavaan varainhoitovuoteen;

15. panee tyytyväisenä merkille, että keskus on laatinut toimintoperusteisen talousarvion 
hallinnon tarpeisiin; kehottaa keskusta kehittämään kyseisen aloitteen yhteydessä 
toiminnan seurantaa ja tehokkuuden arviointia ottamalla käyttöön kustannuslaskennan, 
jonka avulla voitaisiin määrittää seurantakeskuksen eri toiminnoista aiheutuvat 
kustannukset;

16. kehottaa keskusta integroimaan käyttöomaisuuden inventointijärjestelmän 
liikekirjanpitoon, koska ilman luotettavaa omaisuuden merkintäjärjestelmää luetteloon 
kirjatun omaisuuden jäljittämistä ei voida varmistaa;

17. panee merkille puutteet henkilöstön palvelukseenottomenettelyissä; kehottaa keskusta 
soveltamaan palvelukseenottomenettelyjä oikein;

18. panee merkille, että vuoden 2004 lopussa keskus lähetti yhden toimihenkilön pitkä-
aikaiselle (kaksi vuotta kestävälle) työkomennukselle Brysseliin; kehottaa keskusta 
selvittämään tämän menettelyn täysimääräisesti;

19. panee merkille julkisia hankintoja ja sopimuksentekoa koskevassa tarkastuksessa 
ilmenneet erinäiset poikkeamat; kehottaa keskusta soveltamaan julkisia hankintoja ja 
sopimuksentekoa koskevia menettelyjä täysimääräisesti, jotta vältytään vastaavilta 
tilanteilta kuin vuonna 2005.
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KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO
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