
RR\1200470DA.docx PE639.918v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Mødedokument

A9-0073/2020

4.3.2020

BETÆNKNING
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske 
Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 
2018
(2019/2069(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki



PE639.918v03-00 2/16 RR\1200470DA.docx

DA

PR_DEC_Agencies

INDHOLD

Side

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE .............................................3

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE .............................................5

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING ...........................................7

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG 
INDRE ANLIGGENDER.........................................................................................................11

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG.....................15

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG .16



RR\1200470DA.docx 3/16 PE639.918v03-00

DA

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter 
for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018
(2019/2069(DEC))

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 
2018, med agenturernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til centret for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0036/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. 
december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug5, særlig artikel 15,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. 
september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 
208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20126, særlig 

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1.
6 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
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artikel 108,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 
2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og 
Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) 2018/10467, særlig artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0073/2020),

1. meddeler direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 
2018;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 
del heraf, til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

7 EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
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2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika 
og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018
(2019/2069(DEC))

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 
2018, med agenturernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til centret for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0036/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. 
december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug5, særlig artikel 15,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. 
september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 
208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20126, særlig 
artikel 108,

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1.
6 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
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– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 
2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og 
Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) 2018/10467, særlig artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0073/2020),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske 
Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og 
Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende (L-udgaven).

7 EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
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3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018
(2019/2069(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det 
Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 
2018,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0073/2020),

A. der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug ("centret") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse 
over indtægter og udgifter1 var på 16 174 200,21 EUR, hvilket svarer til en stigning på 
2,18 % sammenlignet med 2017; der henviser til, at centrets budget hovedsageligt 
stammer fra EU-budgettet2;

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om centrets årsregnskab for 
regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig 
sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er 
lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1. glæder sig over, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en 
budgetgennemførelsesgrad på 100 %, dvs. samme niveau som i 2017; bemærker, at 
udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 98,02 %, hvilket svarer til en stigning 
på 3,31 % i forhold til det foregående år;

Performance

2. bemærker, at centret ved hjælp af 50 centrale resultatindikatorer måler opfyldelsen af 
sine 66 årlige mål, som er opdelt i otte strategiske mål, med henblik på at vurdere 
merværdien af sine aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen; bemærker, at centret fra 
2019 indførte en ny performancemodel baseret på ti centrale resultatindikatorer, som vil 
blive brugt til at måle centrets effektivitet med hensyn til at levere de ønskede output og 
i forbindelse med anvendelsen af de ressourcer, der er afsat til dette formål;

3. bemærker, at centret har nået 85 % af de relevante output og resultater, der var planlagt i 

1 EUT C 29 af 23.1.2019, s. 3.
2 EUT C 29 af 23.1.2019, s. 2.
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arbejdsprogrammet for 2018, og at det har gennemført det første år af sin 2025-strategi 
med succes;

4. opfordrer centret til at fortsætte digitaliseringen af sine tjenester;

5. noterer sig med tilfredshed, at centret fortsat deler synergier med Det Europæiske 
Agentur for Søfartssikkerhed inden for erhvervstjenester og støttetjenester og med 
hensyn til forvaltningen af fælles bygninger i Lissabon, og at disse synergier også 
vedrører IKT, telekommunikation og internetbaserede infrastrukturer og tjenester; 
bemærker, at der er skabt operationelle synergier med andre EU-agenturer inden for 
retlige og indre anliggender samt sundhed; roser agenturerne for denne form for 
fællesskab og anser det for et eksempel til efterfølgelse;

6. fremhæver den vigtige rolle, som 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;

7. mener, at vedtagelsen af centrets programmeringsdokument for 2019-2021, der er fuldt 
ud baseret på centrets strategi for 20253, udgør et vigtigt skridt i centrets strategiske og 
operationelle planlægningsramme.

Personalepolitik

8. bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 var gennemført med 96,05 %, 
med 9 tjenestemænd og 64 midlertidigt ansatte ud af de 10 tjenestemænd og 66 
midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU-budgettet (sammenlignet med 
77 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der derudover arbejdede 29 
kontraktansatte og én udstationeret national ekspert for centret i 2018;

9. noterer sig, at centret har indberettet gode tal for kønsbalancen i bestyrelsen for 2018, 
nemlig 15 mandlige og 14 kvindelige medlemmer;

10. noterer sig med tilfredshed, at centret har indført generelle bestemmelser om opbygning 
og opretholdelse af en arbejdskultur baseret på værdighed og respekt med sigte på at 
forebygge og bekæmpe chikane; bemærker, at det stiller fortrolig rådgivning til 
rådighed;

Udbud

11. bifalder, at centret iværksatte en udbudsplan i overensstemmelse med centrets 
forvaltningsplan, som blev gennemført med succes i tæt samarbejde med alle enheder;

12. noterer sig, at centret ifølge Revisionsrettens beretning ikke har tiltrukket et rimeligt 

3 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, ”EMCDDA Strategy 2025”, 
Lissabon, Marts 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
http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_en
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antal tilbudsgivere i procedurer for offentlige indkøb af lav værdi, og at der i fem af 
disse udbud blot var en tilbudsgiver, der afgav et tilbud, og i et udbud blev der afgivet to 
tilbud; bemærker, at centret ifølge dets svar på behørig vis inviterede det antal 
tilbudsgivere til at afgive bud, der er krav om i henhold til de gældende finansielle 
regler, for at sikre den nødvendige konkurrence; opfordrer centret til at fortsætte sine 
igangværende bestræbelser på at sikre, at procedurerne for offentlige udbud er i 
overensstemmelse med princippet om fair konkurrence og til at gøre det lettere at 
deltage i dets udbudsprocedurer for kontrakter med lav værdi;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

13. anerkender centrets eksisterende foranstaltninger til og løbende bestræbelser på at sikre 
gennemsigtighed og til at forebygge og håndtere interessekonflikter og beskytte 
whistleblowere; bemærker med tilfredshed, at direktørens og medlemmerne af den 
videnskabelige komités CV'er og interesseerklæringer er offentliggjort på centrets 
websted;

14. understreger, at en nylig undersøgelse bestilt af Europa-Parlamentets Udvalg for 
Andragender4 viste, at der er en potentiel risiko for interessekonflikter i betragtning af, 
at centret anvender eksperter, og navnlig at det videnskabelige udvalg selv træffer 
afgørelser;

Interne kontroller

15. bemærker, at alle de nødvendige henstillinger fra den vedtagne handlingsplan blev 
gennemført i 2018 efter Kommissionens interne revisionstjenestes (IAS) rapport om 
analysen af behovet for at støtte dataindsamling, validering og kvalitetssikring og 
revision af rammen for datakvalitetsstyring og tilpasning heraf til centrets 2025-strategi; 

16. bemærker med bekymring, at flere af henstillingerne i IAS's revision fra 2015 om 
forvaltning af IT-projekter ifølge centret kun er delvist gennemført, og at to 
henstillinger stadig var udestående ved udgangen af 2018; bemærker imidlertid, at disse 
to henstillinger forventedes gennemført medio 2019; opfordrer centret til inden juni 
2020 at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort;

17. bemærker ifølge Revisionsrettens beretning, at vikarer jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/104/EF5 og Portugals arbejdsmarkedslovgivning skal have de 
samme arbejdsvilkår som personale, der er ansat direkte af brugervirksomheden; 
bemærker imidlertid, at de relevante kontrakter ikke fastsatte eksplicit, at 
vikarbureauerne skulle leve op til disse forpligtelser, og at der ikke er bevis for, at 
centret selv sammenlignede arbejdsvilkårene for sine egne ansatte med vikarernes 
arbejdsforhold, hvilket underminerer sikre og forudsigelige arbejdsvilkår for personalet 
og skaber risici for retstvister og omdømmemæssige risici; bemærker, at ifølge centrets 
svar henviser kontrakten mellem centret og vikarbureauet til centrets forpligtelse til at 
overholde alle aspekter af gældende lovgivning, og at vikarbureauet i henhold til denne 
kontrakt er den part, der er udsat for retstvister; understreger imidlertid, at denne type 
situation stadig udgør en høj omdømmemæssig risiko for centret; glæder sig over, at 

4  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde (EUT L 327 af 
5.12.2008, s. 9).

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
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centret revurderer sin politik for anvendelse af vikarer med henblik på i højere grad at 
basere denne politik på lovgivningen i den medlemsstat, hvor centret ligger, i 
overensstemmelse med sine driftsbehov og de relevante retlige rammer; opfordrer 
centret til at analysere arbejdsvilkårene for sine vikarer og sikre, at de er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen og den nationale arbejdsmarkedslovgivning; 
opfordrer centret til inden juni 2020 at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de 
fremskridt, der er gjort;

18. bemærker, at Unionen i 2006 underskrev en aftale med Norge, som definerer formlen til 
at beregne Norges finansielle bidrag til centret samt minimumstærsklen for bidrag, der 
bør være genstand for en årlig tilpasning på grundlag af pristendenser og BNI i 
Unionen; bemærker med bekymring, at mens Unionens budgetstøtte mellem 2007 og 
2018 steg med 24 %, forblev Norges bidrag næsten uændret; bemærker, at der ifølge 
centrets svar ikke er nogen lineær korrelation mellem stigningen i EU’s støtte i perioden 
2007-2018 og Norges bidrag, og at centret ikke har den nødvendige retsevne til at kræve 
en anden formel/metode til justering af minimumsbidraget fra Norge; opfordrer centret 
til sammen med de berørte parter at tilpasse minimumsbidraget fra Norge i 
overensstemmelse med de aftalte vilkår;

19. opfordrer centret til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til 
offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o

o     o

20. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og 
som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... marts 20206 om agenturernes 
resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

6 Vedtagne tekster, P9_TA-PROV(2020)0000.
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21.1.2020

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE 
OG INDRE ANLIGGENDER

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2018
(2019/2069(DEC))

Ordfører for udtalelse: Roberta Metsola

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 
Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

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;

2. glæder sig over, at Revisionsretten har erklæret, at de transaktioner, der ligger til grund 
for centrets årsregnskab for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt 
rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 
31. december 2018; bemærker, at centrets endelige budget i 2018 på trods af dets 
udvidede mandat forblev stabilt på 16 mio. EUR, og at dets personale blev skåret ned 
fra 111 til 103 ansatte;

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



PE639.918v03-00 12/16 RR\1200470DA.docx

DA

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 dets 
driftsbehov og de relevante retlige rammer; opfordrer indtrængende centret til så vidt 
muligt at ansætte fastansat personale;

4. bemærker, at Revisionsretten har konstateret en tværgående tendens i agenturerne til at 
bruge eksternt personale ansat i IT-konsulentroller; opfordrer til, at der gøres noget ved 
afhængigheden af ekstern rekruttering på dette vigtige område;

5. bemærker, at der i forbindelse med fem udbud med lav værdi, som ikke oversteg 
60 000 EUR, kun var én tilbudsgiver, der havde afgivet tilbud; 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, uden at dette berører principperne om 
proportionalitet og ligebehandling af alle potentielle tilbudsgivere;

6. beklager, at Norges finansielle bidrag til centret ikke længere afspejler den 
minimumstærskel for bidrag, der blev vedtaget i 2006; opfordrer indtrængende 
Kommissionen og Norge til hurtigt at præcisere og bekræfte den metode, der bruges til 
at beregne Norges minimumsbidrag, med henblik på anvendelse heraf snarest muligt; 

7. glæder sig over, at der er blevet fulgt op på alle Revisionsrettens bemærkninger, og at 
de er blevet afsluttet; 

8. mener, at vedtagelsen af centrets programmeringsdokument for 2019-2021, der er fuldt 
ud baseret på centrets strategi for 20251, udgør et vigtigt skridt i centrets strategiske og 
operationelle planlægningsramme. 

1 EMCDDA, "EMCDDA Strategy 2025", Lissabon, marts 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
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