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1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll 
av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

− med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 20051,

− med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för 
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för 
budgetåret 2005, samt centrumets svar2,

− med beaktande av rådets rekommendation av den … mars 2007 (…/2007 – C6-…/2007),

− med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

− med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget3, särskilt 
artikel 185,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 302/93 av den 8 februari 1993 om 
upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk4, 
särskilt artikel 11a,

 med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 
19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 
artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20025, särskilt artikel 94,

− med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

− med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-…/2007).

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska centrumet för 
kontroll av narkotika och narkotikamissbruk avseende genomförandet av centrumets
budget för budgetåret 2005.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

  
1 EUT C 266, 31.10.2006, s. 43.
2 EUT C 312, 19.12.2006, s. 86.
3 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 
30.12.2006, s. 1).
4 EGT L 36, 12.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1651/2003 (EUT L 245, 
29.9.2003, s. 30).
5 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som 
utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika 
och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de 
offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).
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2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika 
och narkotikamissbruk för budgetåret 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

− med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 20051,

− med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för 
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för 
budgetåret 2005, samt centrumets svar2,

− med beaktande av rådets rekommendation av den …mars 2007 (…/2007 – C6-…/2007),

− med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

− med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget3, särskilt 
artikel 185,

– med beaktande av rådets förordning ((EG) nr 302/93 av den 8 februari 1993 om 
upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk4, 
särskilt artikel 11a,

− med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 
19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 
artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20025, särskilt artikel 94,

− med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

− med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-…/2007).

1. Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för 
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för 
budgetåren 2004 och 2005:

Revenue and expenditure account for the financial years 2004 and 2005 (in EUR 1000)

  
1 EUT C 266, 31.10.2006, s. 43.
2 EUT C 312, 19.12.2006, s. 86.
3 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006
(EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
4 EGT L 36, 12.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1651/2003 (EUT L 245, 
29.9.2003, s. 30).
5 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
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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
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2. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska centrumet för 
kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för 
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, 
kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).
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3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av 
budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
för budgetåret 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

− med beaktande av den slutliga årsredovisningen Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 20051,

− med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för 
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 
2005, samt centrumets svar2,

− med beaktande av rådets rekommendation av den … mars 2007 (…/2007 – C6-…/2007),

− med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

− med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget3, särskilt 
artikel 185,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 302/93 av den 8 februari 1993 om 
upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk4, 
särskilt artikel 11a,

− med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 
19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 
artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20025, särskilt artikel 94,

− med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

− med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-…/2007, och av 
följande skäl:

A. Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna 
för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de 
underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

  
1 EUT C 266, 31.10.2006, s. 43.
2 EUT C 312, 19.12.2006, s. 86.
3 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 
(EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
4 EGT L 36, 12.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1651/2003 (EUT L 245, 
29.9.2003, s. 1)..
5 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
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B. Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för centrumets direktör med 
avseende på genomförandet av centrumets budget för budgetåret 20041 och i sin 
resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat 
följande synpunkter:

• Europaparlamentet beklagar den mycket höga nivån på överförda anslag. 
Parlamentet uppmanar centrumet att i större utsträckning respektera den budget 
som ursprungligen fastställts av budgetmyndigheten.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet
 

1. Europaparlamentet anser att det allt större antalet organ inte alltid återspeglar unionens 
och dess medborgares verkliga behov.

2. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram en kostnads-nyttostudie 
innan ett nytt organ inrättas.

3. Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om 
kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det 
mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i 
händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga 
åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5. Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel 
som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens 
räkenskaper i avsikt att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

6. Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det finns ett allt 
större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och 
kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande 
den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle 
vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla 
frågor som rör organen. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska 
stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens 
administrativa regler samt tekniska problem. 

8. Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland 
EU-organen, vilket gör det möjligt för dem att tackla återkommande problem och gör 
samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare. 

9. Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning 
med aktörer på fältet. 

  
1 EUT L 340, 6.12.2006, s. 85.
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10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera 
utformningen av organens årsredovisningar så att resultatindikatorer kan utarbetas, vilket 
skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet. 

11. Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram 
resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

12. Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål 
som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att 
uppnå målen.

13. Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa 
och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen skall 
beaktas. 

Särskilda punkter

14. Europaparlamentet konstaterar att utnyttjandegraden för åtagandebemyndiganden är över 
90 procent medan utnyttjandegraden för betalningsbemyndiganden bara är 85 procent. De 
administrativa kostnaderna uppvisar en hög andel överföringar, nära 40 procent . 
Centrumet bör bättre kontrollera sin upphandlingspolitik för att undvika 
anslagsöverföringar som gör förvaltningen tungrodd.

15. Europaparlamentet välkomnar att centrumet har upprättat en verksamhetsbaserad 
budgetering för sina förvaltningsbehov. Detta initiativ måste utvecklas vidare så att 
resultatuppföljningen förbättras och dess ändamålsenlighet utvärderas genom att 
kostnadsbokföring införs så att kostnaden för olika verksamheter kan urskiljas.

16. Europaparlamentet uppmanar centrumet att låta inventariesystemen för fasta tillgångar 
ingå i de allmänna räkenskaperna. Om det inte finns ett tillförlitligt etiketteringssystem går 
det inte att garantera att de tillgångar som finns i inventarieförteckningen kan spåras.

17. Europaparlamentet konstaterar att förfarandena för rekrytering av personal uppvisar 
brister. Centrumet uppmanas att tillämpa rekryteringsförfarandena på ett korrekt sätt.

18. Europarlamentet noterar att i slutet av 2004 skickades en anställd på ett långvarigt 
tjänsteuppdrag (två år) till Bryssel. Centrumet uppmanas att till fullo förklara detta 
förfarande.

19. Europaparlamentet konstaterar att granskningen av upphandling och ingående av kontrakt 
visade på vissa anomalier. Centrumet uppmanas att till fullo tillämpa förfarandena för 
upphandling och ingående av kontrakt i syfte att undvika liknande situationer som dem 
år 2005.
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