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Ændringsforslag 1
Caterina Chinnici

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver den vigtige rolle, som 
Det Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug ("centret") 
spiller med hensyn til at forsyne de 
politiske beslutningstagere og fagfolk med 
analyser og oplysninger om narkotika og 
narkotikamisbrug og om nye tendenser 
med henblik på effektivt at kunne 
bekæmpe ulovlig brug af og handel med 
narkotika; minder om, at centrets mandat i 
2018 blev udvidet med blandt andet nye 
ansvarsområder og formelle partnerskaber 
med andre EU-agenturer som f.eks. 
Europol;

1. fremhæver den vigtige rolle, som 
Det Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug ("centret") 
spiller med hensyn til at forsyne de 
politiske beslutningstagere og fagfolk med 
analyser og oplysninger om narkotika og 
narkotikamisbrug og om nye tendenser 
med henblik på effektivt at kunne 
bekæmpe ulovlig brug af og handel med 
narkotika, og minder om, at 
narkotikahandel er blevet identificeret 
som en af hovedkilderne til profit og en 
vej til rekruttering for organiseret 
kriminalitet og terrorisme; minder om, at 
centrets mandat i 2018 blev udvidet med 
blandt andet nye ansvarsområder og 
formelle partnerskaber med andre EU-
agenturer som f.eks. Europol;

Or. en

Ændringsforslag 2
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anerkender centrets bestræbelser på 
at indføre en mere fleksibel arbejdskultur, 
herunder et større fokus på projektstyring; 
bemærker, at centret har anvendt fire 
vikaransatte fra et vikarbureau til at 
kompensere for nedgangen i dets 
vedtægtsomfattede personale; beklager, at 
den relevante rammekontrakt ikke 
udtrykkeligt krævede fuld overholdelse af 
EU-retten og relevant national lovgivning, 

3. anerkender centrets bestræbelser på 
at indføre en mere fleksibel arbejdskultur, 
herunder et større fokus på projektstyring; 
bemærker, at centret har anvendt fire 
vikaransatte fra et vikarbureau til at 
kompensere for nedgangen i dets 
vedtægtsomfattede personale; beklager, at 
den relevante rammekontrakt ikke 
udtrykkeligt krævede fuld overholdelse af 
EU-retten og relevant national lovgivning, 
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og at de midlertidigt ansatte blev betalt 
betydeligt mindre end det 
vedtægtsomfattede personale; noterer sig, 
at centret i sit svar anfører, at gældende 
EU-ret og portugisisk ret er blevet 
overholdt, og at den lavere løn skyldtes et 
lavere ansvarsniveau; glæder sig over, at 
centret ikke desto mindre har til hensigt at 
revurdere sin politik for brugen af vikarer 
med henblik på at rationalisere denne 
yderligere i overensstemmelse med sine 
driftsbehov og de relevante retlige rammer;

og at de midlertidigt ansatte blev betalt 
betydeligt mindre end det 
vedtægtsomfattede personale; noterer sig, 
at centret i sit svar anfører, at gældende 
EU-ret og portugisisk ret er blevet 
overholdt, og at den lavere løn skyldtes et 
lavere ansvarsniveau; glæder sig over, at 
centret ikke desto mindre har til hensigt at 
revurdere sin politik for brugen af vikarer 
med henblik på at rationalisere denne 
yderligere i overensstemmelse med sine 
driftsbehov og de relevante retlige rammer; 
opfordrer indtrængende centret til så vidt 
muligt at ansætte fastansat personale; 

Or. en

Ændringsforslag 3
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Robert Roos

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at der i forbindelse med 
fem udbud med lav værdi, som ikke 
oversteg 60 000 EUR, kun var én 
tilbudsgiver, der havde afgivet bud; 
anerkender udfordringerne med hensyn til 
at tiltrække tilbudsgivere til kontrakter med 
lav værdi, men opfordrer indtrængende 
centret til at gøre en større indsats for at 
sikre konkurrencebaserede 
udbudsprocedurer, uanset deres værdi, med 
henblik på at sikre det bedste forhold 
mellem pris og kvalitet;

4. bemærker, at der i forbindelse med 
fem udbud med lav værdi, som ikke 
oversteg 60 000 EUR, kun var én 
tilbudsgiver, der havde afgivet bud; 
anerkender udfordringerne med hensyn til 
at tiltrække tilbudsgivere til kontrakter med 
lav værdi, men opfordrer indtrængende 
centret til at gøre en større indsats for at 
sikre konkurrencebaserede 
udbudsprocedurer, uanset deres værdi, med 
henblik på at sikre det bedste forhold 
mellem pris og kvalitet med forbehold af 
principperne om proportionalitet og 
ligebehandling af alle potentielle 
tilbudsgivere;

Or. en


