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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

1. juicht het toe dat de Rekenkamer concludeert dat de jaarrekeningen van het Europees 

Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (het "Centrum") een correcte 

weergave zijn van de financiële stand van zaken op 31 december 2015, en dat zijn 

verrichtingen wettig en regelmatig zijn; 

2. is verheugd over de uitstekende uitvoering van de begroting, te weten 99,83 % bij 

vastleggingskredieten, 97,35 % bij betalingskredieten, 93,70 % bij kredieten overgedragen 

van 2014, en 0,2 % bij geannuleerde/niet-gebruikte betalingskredieten; 

3. betreurt het hoge niveau van overgedragen vastleggingskredieten voor administratieve 

uitgaven (26,6 %); neemt nota van het feit dat deze hoofdzakelijk verband houden met een 

versnelde tenuitvoerlegging van de meerjarige ICT-strategie, en middelen betreffen die 

oorspronkelijk bedoeld waren voor salarisverhogingen maar niet nodig waren op grond 

van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie; 

4. betreurt het feit dat het "Centrum" zich eind 2015 niet aan het in 2012 opgelegde plafond 

van 250 000 EUR voor zijn kadercontract hield; betreurt dat eind 2015 de verrichte 

betalingen in totaal 382 181 EUR bedroegen, hetgeen betekent dat het "Centrum" dat 

plafond met 50 % overschreed; dringt er met klem bij het "Centrum" op aan zijn 

procedure voor toezicht op kadercontracten te verbeteren; 

5. betreurt het feit dat de uitgaven voor een bepaald kadercontract de gepubliceerde raming 

met meer dan 50% overschreden; juicht het dan ook toe dat dit contract is geannuleerd en 

dat er een nieuwe openbare-aanbestedingsprocedure is gelanceerd; neemt er kennis van 

het "Centrum" toezegt de centrale planning van en het toezicht op zijn aanbestedingen te 

zullen verbeteren; juicht de algehele prestatie van het "Centrum" toe, zeker gezien zijn 

beperkte budget; 

6. beklemtoont dat het "Centrum" succesvol was met zijn verschillende missies; verwelkomt 

de nieuwe strategie en het werkprogramma voor de periode 2016-2018; dringt er evenwel 

op aan te kiezen voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een strategie voor de veel 

langere termijn, zoals toegezegd door de directeur van het "Centrum"; 

7. beklemtoont de belangrijke rol van het "Centrum" bij het onderkennen van nieuwe trends, 

het beoordelen van de gevaren van drugs voor de gezondheid en veiligheid van jonge 

Europeanen, en het ontwikkelen van preventiestrategieën; verwelkomt de notificatie van 

98 nieuwe psychoactieve stoffen; hamert op het belang van het doorgaan met de 

inspanningen voor het toezicht op het gebruik van het internet als een kanaal voor het 

kopen van drugs; 

8. neemt kennis van het feit dat het "Centrum" 145 publicaties heeft gedaan, met zijn 

expertise aan 300 belangrijke externe wetenschappelijke en institutionele manifestaties 

heeft bijgedragen, en dat zijn personeel aan 27 wetenschappelijke artikelen heeft 
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meegeschreven; dringt aan op de verspreiding van resultaten via sociale media en online-

instrumenten; 

9. neemt kennis van de bevindingen van de dienst Interne Audit over het beheer van it-

projecten; beklemtoont met name het belang van het ontwikkelen van een ict-strategie ter 

ondersteuning van de kerntaken van het "Centrum". 
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