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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază rolul important al Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie 
(denumit în continuare Observatorul) în furnizarea pentru factorii de decizie și 
practicienii din domeniu a unor analize și informații referitoare la droguri și dependența 
de droguri, precum și la noile tendințe, în vederea combaterii eficace a consumului și 
traficului de droguri ilegale; reamintește că mandatul Observatorului a fost extins în 
2018, incluzând noi responsabilități și parteneriate oficiale cu alte agenții ale UE, cum 
ar fi Europol; 

2. salută faptul că Curtea de Conturi (denumită în continuare Curtea) a constatat legalitatea 
și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Observatorului pentru 
exercițiul financiar 2018 sub toate aspectele semnificative, iar situația sa financiară la 
31 decembrie 2018 este prezentată în mod corect; constată că, deși mandatul 
Observatorului a fost extins, bugetul său final a rămas stabil în 2018, la 16 milioane 
EUR, iar personalul său a scăzut de la 111 la 103 angajați;

3. recunoaște eforturile depuse de Observator pentru a adopta o cultură a muncii mai 
flexibilă, inclusiv o orientare mai accentuată către gestionarea proiectelor; constată că 
Observatorul a apelat la patru lucrători temporari angajați prin intermediul unei agenții 
de muncă temporară, pentru a compensa reducerea personalului său statutar; deplânge 
faptul că contractul-cadru relevant nu impune în mod explicit respectarea deplină a 
dreptului Uniunii și a legislației naționale relevante și că lucrătorii temporari au fost 
plătiți cu mult mai puțin decât personalul statutar; constată că, în răspunsul său, 
Observatorul afirmă că dreptul Uniunii și dreptul portughez aplicabile au fost 
respectate, iar salariul este mai mic din cauza nivelului mai scăzut al responsabilităților; 
salută intenția Observatorului de a reevalua totuși politica de angajare a lucrătorilor 
temporari, pentru a o eficientiza și mai mult, în conformitate cu nevoile sale de 
funcționare și cu cadrul juridic relevant;

4. observă că în cazul a cinci proceduri de achiziții publice cu valoare scăzută, mai mică de 
60 000 EUR, doar un candidat a depus ofertă; recunoaște greutățile în ceea ce privește 
atragerea ofertanților pentru contractele cu valoare scăzută, dar îndeamnă Observatorul 
să depună eforturi mai mari pentru a asigura proceduri competitive de achiziții, 
indiferent de valoarea lor, cu scopul de a garanta achiziții cu cel mai bun raport preț-
calitate;

5. observă că Curtea a identificat o tendință orizontală a agențiilor în ceea ce privește 
angajarea de personal extern pe poziții legate de consultanță în domeniul informatic; 
solicită să se ia măsuri în ceea ce privește această dependență de recrutarea externă în 
acest domeniu important;

6. deplânge faptul că contribuția financiară a Norvegiei pentru Observator nu mai reflectă 
formula contribuției minime convenită în 2006; îndeamnă Comisia și Norvegia să 
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clarifice și să confirme rapid metoda folosită pentru calcularea contribuției minime a 
Norvegiei pentru a o aplica cât mai curând posibil; 

7. salută faptul că toate observațiile Curții au fost luate în considerare și puse în aplicare; 

8. consideră că adoptarea documentului de programare pentru 2019-2021 al 
Observatorului, care se bazează integral pe strategia OEDT pentru 20251, reprezintă un 
pas important în cadrul de planificare strategică și operațională al Observatorului. 

1 OEDT, „EMCDDA Strategy 2025” (Strategia OEDT 2025), Lisabona, martie 2017; 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_ro.

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

