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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (turpmāk “Centrs”) 
svarīgo lomu, sniedzot politikas veidotājiem un praktiķiem analīzi un informāciju par 
narkotikām un narkomāniju, kā arī jaunām tendencēm, lai efektīvi apkarotu nelegālu 
narkotiku lietošanu un tirdzniecību; atgādina, ka Centra pilnvaras 2018. gadā tika 
paplašinātas, iekļaujot jaunus pienākumus un oficiālas partnerattiecības ar citām ES 
aģentūrām, piemēram, Eiropolu; 

2. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Centra 2018. finanšu gada pārskatiem 
pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos un ka ir 
patiesi atspoguļots tā finanšu stāvoklis 2018. gada 31. decembrī; norāda — neraugoties 
uz Centra pilnvaru paplašināšanu, tā galīgais budžets 2018. gadā saglabājās nemainīgi 
16 miljonu EUR apmērā un tā darbinieku skaits tika samazināts no 111 līdz 103 
darbiniekiem;

3. atzinīgi vērtē Centra centienus pāriet uz dinamiskāku darba kultūru, cita starpā vairāk 
pievērsties projektu vadībai; norāda, ka Centrs ir izmantojis četrus pagaidu darba 
aģentūras nodrošinātus pagaidu darbiniekus, lai kompensētu tā štata darbinieku skaita 
samazināšanu; pauž nožēlu par to, ka attiecīgajā pamatlīgumā nebija skaidri noteikta 
prasība pilnībā ievērot Savienības tiesību aktus un attiecīgos valsts tiesību aktus un ka 
pagaidu darbiniekiem atalgojums bija ievērojami mazāks nekā štata darbiniekiem; 
pieņem zināšanai, ka Centrs savā atbildē ir norādījis, ka piemērojamie Savienības un 
Portugāles tiesību akti ir ievēroti un ka zemāks atalgojums ir pamatojams ar mazāku 
pienākumu apjomu; atzinīgi vērtē Centra nodomu tomēr atkārtoti izvērtēt savu politiku 
attiecībā uz pagaidu darbinieku izmantošanu, lai turpinātu to optimizēt atbilstoši savām 
operatīvajām vajadzībām un attiecīgajam tiesiskajam regulējumam;

4. norāda, ka piecās zemas vērtības iepirkuma procedūrās, kuru vērtība bija mazāka par 
60 000 EUR, tikai viens kandidāts iesniedza piedāvājumu; atzīst pastāvošos 
sarežģījumus saistībā ar pretendentu piesaistīšanu zemas vērtības līgumiem, tomēr 
mudina Centru veltīt lielākas pūles tam, lai nodrošinātu konkurētspējīgas iepirkuma 
procedūras neatkarīgi no to vērtības nolūkā garantēt labāko cenas un kvalitātes 
attiecību;

5. norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi aģentūrām raksturīgu horizontālu tendenci IT 
konsultantu amatos izmantot ārējus darbiniekus; prasa, lai šī atkarība no ārēju 
darbinieku pieņemšanas darbā šajā svarīgajā jomā tiktu izskatīta;

6. pauž nožēlu par to, ka Norvēģijas finansiālais ieguldījums Centram vairs neatspoguļo 
2006. gadā saskaņoto minimālā ieguldījuma formulu; mudina Komisiju un Norvēģiju 
ātri precizēt un apstiprināt metodi Norvēģijas minimālā ieguldījuma aprēķināšanai, lai 
pēc iespējas drīzāk to piemērotu; 

7. atzinīgi vērtē to, ka attiecībā uz visām Revīzijas palātas piezīmēm ir veikti pasākumi un 
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tie ir pabeigti; 

8. uzskata, ka Centra 2019.–2021. gada plānošanas dokumenta pieņemšana, kas pilnībā 
balstās uz EMCDDA stratēģiju laikposmam līdz 2025. gadam1, ir svarīgs solis Centra 
stratēģiskās un operatīvās plānošanas sistēmā.

1 EMCDDA, “EMCDDA stratēģija laikposmam līdz 2025. gadam”, Lisabona, 2017. gada marts. 
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

