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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst op het belangrijke takenpakket van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs 
en drugsverslaving (hierna: “het Centrum”), dat onder meer bestaat uit het verstrekken 
van analyses en gegevens over drugs en drugsverslaving aan beleidsmakers en 
beroepsbeoefenaars en het signaleren van nieuwe trends op dit gebied, zodat misbruik 
van en handel in illegale drugs doeltreffend kunnen worden bestreden; herinnert eraan 
dat het mandaat van het Centrum in 2018 is verruimd en dat het Centrum er nieuwe 
taken bij heeft gekregen en formele partnerschappen is aangegaan met andere EU-
agentschappen, zoals Europol; 

2. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van het Centrum voor het begrotingsjaar 2018 op alle 
materiële punten wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van het Centrum 
op 31 december 2018 correct is weergegeven; constateert dat de definitieve begroting 
van het Centrum voor het begrotingsjaar 2018, ondanks de uitbreiding van het mandaat, 
16 miljoen EUR bedroeg en daarmee ongewijzigd is gebleven en dat het aantal 
personeelsleden is gedaald van 111 naar 103;

3. waardeert de inspanningen van het Centrum om te komen tot een flexibeler 
arbeidscultuur en zich meer te richten op projectmanagement; stelt vast dat het Centrum 
via een uitzendbureau vier uitzendkrachten heeft ingeschakeld om het verlies aan 
statutaire personeelsleden op te vangen; betreurt dat in de kaderovereenkomst die 
hiervoor werd gesloten niet expliciet vermeld stond dat het recht van de Unie en het 
toepasselijke nationale recht ten volle geëerbiedigd moesten worden en dat de tijdelijke 
krachten aanzienlijk minder betaald kregen dan de statutaire personeelsleden; stelt vast 
dat het Centrum in zijn antwoord stelt dat het toepasselijke recht van de Unie en het 
Portugese recht geëerbiedigd werden en dat het lagere loon gerechtvaardigd werd 
doordat de betreffende personen minder verantwoordelijkheden hadden; is verheugd dat 
het Centrum van plan is om desondanks zijn beleid inzake tijdelijke werknemers nog 
eens tegen het licht te houden en dit verder te rationaliseren en te laten aansluiten bij de 
operationele behoeften van het Centrum en het geldende rechtskader;

4. constateert dat bij vijf aanbestedingsprocedures met een lage waarde (beneden de 
60 000 EUR) slechts één kandidaat een inschrijving indiende; begrijpt dat het lastig is 
om inschrijvers aan te trekken als het gaat om aanbestedingen voor opdrachten van 
geringe waarde, maar dringt er toch bij het Centrum op aan om meer inspanningen te 
leveren om ervoor te zorgen dat alle aanbestedingsprocedures, ook die voor opdrachten 
van geringe waarde, concurrerend zijn, om de beste prijs-kwaliteitverhouding te 
waarborgen;

5. merkt op dat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat agentschappen voor adviesfuncties op 
het gebied van IT vaak gebruikmaken van extern personeel en dat er in die zin sprake is 
van een horizontale trend; vindt dat er iets gedaan moet worden aan de afhankelijkheid 
van extern personeel op dit gebied;
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6. betreurt dat de financiële bijdrage van Noorwegen aan het Centrum onder de minimale 
bijdrage ligt die het land op grond van de in 2006 overeengekomen formule voor de 
berekening van die bijdrage zou moeten betalen; verzoekt de Commissie en Noorwegen 
om de methode voor de berekening van de minimale bijdrage van Noorwegen snel te 
verduidelijken en te bevestigen, zodat deze methode zo snel mogelijk ook 
daadwerkelijk wordt toegepast; 

7. is ingenomen met het feit dat alle opmerkingen van de Rekenkamer zijn opgevolgd en 
dat de corrigerende maatregelen inmiddels zijn afgerond; 

8. is van oordeel dat de vaststelling van het programmeringsdocument van het Centrum 
2019-2021, dat volledig gebaseerd is op de EWDD-strategie 20251, een belangrijk 
onderdeel vormt van het strategische en operationele planningskader van het Centrum. 

1 EMCDDA, “EMCDDA Strategy 2025”, Lissabon, maart 2017; 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_nl.
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