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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada budžeta 
izpildes apstiprināšanu
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada 
galīgos pārskatus1,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas 
uzraudzības centra 2005. finanšu gada 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 1993. gada 8. februāra Regulu (EK) Nr. 302/93, ar ko izveido 
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru,4 un it īpaši tās 11.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 Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram apstiprinājumu 
par centra 2005. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus komentārus turpmāk tekstā ievietotajā rezolūcijā;

  
1 OV C 266, 31.10.2006., 43. lpp.
2 OV C 312, 19.12.2006., 86. 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 36, 12.2.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1651/2003 (OV L 245, 
29.9.2003., 30. lpp.).
5 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp. 



PE 384.436v01-00 4/11 PR\650792LV.doc

LV

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, 
Eiropas Narkotiku un narkomānijas 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 Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra pārskatu slēgšanu attiecībā 
uz 2005. finanšu gadu
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada 
galīgos pārskatus1,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas 
uzraudzības centra 2005. finanšu gada 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 1993. gada 8. februāra Regulu (EK) Nr. 302/93, ar ko izveido 
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru,4 un it īpaši tās 11.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 Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2004. un 
2005. finanšu gada galīgie pārskati ir šādi:

  
1 OV C 266, 31.10.2006., 43. lpp.
2 OV C 312, 19.12.2006., 86. 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 36, 12.2.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1651/2003 (OV L 245, 
29.9.2003., 30. 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
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

Avots: Informāciju sniedzis uzraudzības centrs. Šajā tabulā apkopota centra gada pārskatos sniegtā informācija. 
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2. apstiprina Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra pārskatu slēgšanu 
attiecībā uz 2005. finanšu gadu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Eiropas Narkotiku un narkomānijas 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 novērojumiem, kuri ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Narkotiku un 
narkomānijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada 
galīgos pārskatus1,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas 
uzraudzības centra 2005. finanšu gada 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 1993. gada 8. februāra Regulu (EK) Nr. 302/93, ar ko izveido 
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru,4 un it īpaši tās 11.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 2005. gada 31. decembrī, ir ticami un ka notikušie 
darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi;

B. tā kā 2006. gada 27. aprīlī Parlaments sniedza centra direktoram apstiprinājumu par 

  
1 OV C 266, 31.10.2006., 43. lpp.
2 OV C 312, 19.12.2006., 86. 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 36, 12.2.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1651/2003 (OV L 245, 
29.9.2003., 30. lpp.).
5 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
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2004. finanšu gada budžeta izpildi1 un lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu 
pievienotajā rezolūcijā cita starpā:

• pauda nožēlu par pārnesumu augsto līmeni; mudināja centru precīzāk ievērot 
budžeta lēmējinstitūcijas sākotnēji noteikto budžetu;

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 pārskatā izveidot papildu nodaļu par visām 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 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 biežāk sastopamās 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;

  
1 OV L 340, 6.12.2006., 85. lpp.
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11. aicina aģentūras katra gada sākumā iesniegt darbības rezultātu rādītājus, kas ļautu novērtēt 
to darbu;

12. aicina visas aģentūras vairāk izmantot SMART pieeju uzdevumu noteikšanā, kas palīdzētu 
reālāk veikt plānošanu un sasniegt 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;

Īpaši jautājumi

14. konstatē, ka saistību apropriāciju izlietojuma līmenis pārsniedz 90 %, bet attiecīgais 
maksājumu apropriāciju līmenis ir tikai 85 %; administratīvajiem izdevumiem ir augsts 
pārnesumu līmenis — gandrīz 40 %; aicina centru uzlabot iepirkumu politiku, lai novērstu 
apropriāciju pārnešanu, kas apgrūtina pārvaldību;

15. atzinīgi vērtē to, ka pārvaldības vajadzībām centrs ir sagatavojis uz darbības jomām 
balstītu budžetu; aicina centru izvērst šo iniciatīvu, lai uzlabotu snieguma novērošanu un 
efektivitātes novērtēšanu, ieviešot analītiskus kontus, ar kuru palīdzību varētu noskaidrot 
dažādu centra darbību izmaksas;

16. aicina centru vispārējā uzskaitē iekļaut pamatlīdzekļu uzskaites sistēmas, jo bez 
pienācīgas marķējuma sistēmas nevar nodrošināt pamatlīdzekļu izsekojamību;

17. konstatē trūkumus darbinieku pieņemšanas procedūrās; aicina centru pareizi piemērot 
darbā pieņemšanas procedūras;

18. konstatē, ka 2004. gada beigās kāds darbinieks tika nosūtīts ilgtermiņa (divu gadu) 
komandējumā uz Briseli; aicina centru pilnībā paskaidrot šo procedūru;

19. konstatē, ka, pārbaudot iepirkumu un līgumu slēgšanas procedūras, tika atklāti daudzi 
trūkumi; aicina centru pilnībā ievērot iepirkumu un līgumu slēgšanas procedūras, lai 
novērstu tādas situācijas, kādas bija 2005. gadā.
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