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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (edaspidi „keskus“) 
olulist rolli poliitikakujundajate ja spetsialistide varustamisel analüüside ja teabega 
uimastite ja narkomaania ning esilekerkivate suundumuste kohta, et võidelda tõhusalt 
ebaseadusliku uimastitarbimise ja -kaubanduse vastu; tuletab meelde, et 2018. aastal 
laiendati keskuse volitusi, sealhulgas lisati keskusele uusi kohustusi ja ametlikke 
partnerlusi teiste ELi asutustega, nagu Europol; 

2. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas keskuse 2018. aasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikeks ja korrektseteks ning leidis, et keskuse finantsseisundist 31. detsembri 
2018. aasta seisuga on antud tõepärane pilt; märgib, et hoolimata keskuse laiendatud 
volitustest püsis selle 2018. aasta lõplik eelarve stabiilsena 16 miljoni euro tasemel ja 
selle töötajate arvu vähendati 111-lt 103-le;

3. tunnustab keskuse jõupingutusi paindlikuma töökultuuri saavutamiseks, mis hõlmab ka 
suuremat keskendumist projektijuhtimisele; märgib, et keskus on kasutanud oma 
koosseisuliste töötajate arvu vähendamise kompenseerimiseks nelja ajutist töötajat, kes 
võeti tööle rendiagentuuri kaudu; taunib asjaolu, et nendega sõlmitud raamlepingus ei 
nõutud sõnaselgelt liidu õiguse ja vastava liikmesriigi õiguse täielikku järgimist ning et 
ajutistele töötajatele maksti märkimisväärselt vähem palka kui koosseisulistele 
töötajatele; võtab teadmiseks keskuse vastuse, et kohaldatavast liidu ja Portugali 
õigusest peeti kinni ning et väiksem palk oli tingitud väiksemast vastutusest; väljendab 
heameelt keskuse kavatsuse üle ajutiste töötajate kasutamise poliitika sellele vaatamata 
ümber hinnata, et nende kasutamist veelgi enam ratsionaliseerida, lähtudes keskuse 
tegevusega seotud vajadustest ja asjakohasest õigusraamistikust;

4. märgib, et viie alla 60 000 euro jäänud madala väärtusega hankemenetluse puhul esitas 
pakkumuse ainult üks taotleja; tunnistab, et madala maksumusega lepingute puhul on 
pakkujate ligimeelitamine raskendatud, kuid nõuab tungivalt, et keskus teeks lepingute 
väärtusest hoolimata konkursiga hankemenetluste korraldamiseks suuremaid 
jõupingutusi, et tagada parima hinna ja kvaliteedi suhtega hanked;

5. märgib, et kontrollikoda on selgitanud välja, et asutustel on tekkinud tava palgata IT-
konsultandi ülesannete täitmiseks koosseisuväliseid töötajaid; nõuab, et 
koosseisuvälistest töötajatest sõltuvust selles olulises valdkonnas tuleb arutada;

6. taunib asjaolu, et Norra rahaline osalus keskuses ei vasta enam 2006. aastal kokku 
lepitud minimaalse osaluse valemile; nõuab tungivalt, et komisjon ja Norra selgitaksid 
kiiresti Norra minimaalse osaluse arvutamiseks kasutatavat meetodit ja kinnitaksid 
selle, et kohaldada seda niipea kui võimalik; 

7. väljendab heameelt selle üle, et kõikide kontrollikoja tähelepanekute alusel on 
meetmeid võetud ja need on lõpule viidud; 
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8. on seisukohal, et keskuse programmdokument 2019–2021 põhineb täielikult keskuse 
2025. aasta strateegial1 ning selle vastuvõtmine on keskuse strateegilise ja operatiivse 
planeerimise raamistikus oluline samm.

1 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus, „EMCDDA 2025. aasta strateegia“, Lissabon, märts 
2017; http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_en.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_en

