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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön 
seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2069(DEC))

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle 
(05761/2020 – C9-0036/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 70 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 
12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1920/20065 ja erityisesti sen 15 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.
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30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/20136 ja 
erityisesti sen 108 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/7157 ja erityisesti sen 105 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnon, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0073/2020),

1. myöntää Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 
2018;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan 
niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

6 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
7 EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä
(2019/2069(DEC))

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle 
(05761/2020 – C9-0036/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 70 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 
12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1920/20065 ja erityisesti sen 15 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.
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30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/20136 ja 
erityisesti sen 108 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/7157 ja erityisesti sen 105 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnon, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0073/2020),

1. hyväksyy Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan huumausaineiden ja niiden 
väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä (L-sarja).

6 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
7 EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2069(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan 
huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnon, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0073/2020),

A. toteaa, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tulo- 
ja menotaulukon1 mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 oli 
16 174 200,21 euroa, mikä merkitsee 2,18 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna; 
toteaa, että keskuksen talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta2;

B. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan keskuksen 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että 
keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1. panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2018 toteutetun talousarvion 
seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia eli sama kuin vuonna 
2017; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 98,02 prosenttia, mikä 
merkitsee 3,31 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

Tuloksellisuus

2. panee merkille, että arvioidakseen toiminnastaan saatavaa lisäarvoa ja parantaakseen 
budjettihallintoaan keskus mittaa kahdeksan strategisen tavoitteen mukaan jaettujen 
50 keskeisen tulosindikaattorin avulla 66 vuosittaisen tavoitteen saavuttamista; panee 
merkille, että vuodesta 2019 alkaen keskus on ottanut käyttöön uuden 
tuloksellisuusmallin, joka perustuu kymmeneen keskeiseen tulosindikaattoriin, joita 
käytetään mittaamaan sen tehokkuutta haluttujen tuotosten saavuttamisessa ja tähän 
tarkoitukseen osoitettujen varojen käytössä;

1 EUVL C 29, 23.1.2019, s. 3.
2 EUVL C 29, 23.1.2019, s. 2.
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3. panee merkille, että keskus on saavuttanut 85 prosenttia sovellettavista vuoden 2018 
työohjelmassa suunnitelluista tuotoksista ja tuloksista ja että se on pannut vuoteen 2025 
ulottuvan strategiansa ensimmäisen vuoden toimet onnistuneesti täytäntöön;

4. kannustaa keskusta jatkamaan palvelujensa digitalisointia;

5. panee tyytyväisenä merkille, että keskus hyödyntää edelleen synergiaetuja Euroopan 
meriturvallisuusviraston kanssa hallinto- ja tukipalvelujen sekä yhteisten tilojen 
hallinnoinnin alalla Lissabonissa ja että nämä synergiat liittyvät myös tieto- ja 
viestintätekniikkaan, televiestintään ja verkkopohjaisiin infrastruktuureihin ja 
palveluihin; toteaa, että muiden unionin virastojen kanssa on otettu käyttöön 
toiminnallisia synergioita oikeus- ja sisäasioiden sekä terveydenhuollon aloilla; antaa 
virastoille kiitosta tällaisesta rinnakkaiselosta ja katsoo, että niiden esimerkkiä 
kannattaisi seurata;

6. korostaa keskuksen tärkeää roolia sen toimittaessa poliittisille päätöksentekijöille ja alan 
toimijoille huumausaineita ja huumausaineriippuvuutta sekä uusia suuntauksia koskevia 
selvityksiä ja tietoja, jotta laitonta huumausaineiden käyttöä ja kauppaa voidaan torjua 
tehokkaasti, ja muistuttaa, että laittoman huumausainekaupan on todettu olevan 
järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin tärkeimpiä tulonlähteitä ja niiden 
rekrytointikanava; palauttaa mieliin, että keskuksen toimeksiantoa laajennettiin vuonna 
2018 muun muassa siten, että siihen sisällytettiin uusia vastuualueita ja viralliset 
kumppanuussuhteet unionin muiden virastojen kuten Europolin kanssa;

7. katsoo, että vuoteen 2025 ulottuvaan keskuksen strategiaan3 täysimääräisesti perustuvan 
keskuksen ohjelma-asiakirjan 2019–2021 hyväksyminen on tärkeä keskuksen 
strategiseen ja operatiiviseen suunnittelukehykseen liittyvä edistysaskel;

Henkilöstöpolitiikka

8. panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 
96,05 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä kymmenestä virasta 
yhdeksän ja 66 väliaikaisesta toimesta 64 oli täytettynä (verrattuna 77 hyväksyttyyn 
virkaan tai toimeen vuonna 2017); panee merkille, että vuonna 2018 keskuksen 
palveluksessa työskenteli lisäksi 29 sopimussuhteista toimihenkilöä ja yksi kansallinen 
asiantuntija;

9. panee merkille, että keskuksen ilmoittamien tietojen mukaan hallintoneuvoston 
sukupuolijakauma oli tasapainoinen vuonna 2018, sillä siinä oli 15 miesjäsentä ja 14 
naisjäsentä;

10. panee tyytyväisenä merkille, että keskus on antanut yleiset ohjeet sellaisen työkulttuurin 
luomisesta ja ylläpitämisestä, joka perustuu ihmisarvoon ja kunnioitukseen, jotta 
voidaan estää ja torjua häirintää; toteaa, että keskus tarjoaa mahdollisuuden 
luottamukselliseen neuvontaan;

3 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus, “EMCDDA Strategy 2025”, Lissabon, 
maaliskuu 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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Hankintamenettelyt

11. panee tyytyväisenä merkille, että keskus otti käyttöön hallintosuunnitelmansa mukaisen 
hankintasuunnitelman, joka toteutettiin onnistuneesti tiiviissä yhteistyössä kaikkien 
yksikköjen kanssa;

12. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan keskus ei ollut saanut 
kohtuullista määrää tarjouksia arvoltaan vähäisiin hankintamenettelyihin ja että viidessä 
näistä menettelyistä ainoastaan yksi ehdokas jätti tarjouksen ja yhdessä menettelyssä 
jätettiin kaksi tarjousta; toteaa, että keskuksen vastauksen mukaan se oli asianmukaisesti 
kutsunut mukaan sovellettavissa rahoitussäännöissä vaaditun määrän tarjoajia, jotta 
varmistettiin tarvittava kilpailun taso; kehottaa keskusta jatkamaan ponnistelujaan sen 
varmistamiseksi, että kaikissa julkisia hankintoja koskevissa menettelyissä noudatetaan 
terveen kilpailun periaatetta, ja helpottamaan osallistumista sen arvoltaan vähäisiä 
sopimuksia koskeviin hankintamenettelyihin;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

13. panee merkille keskuksen nykyiset toimenpiteet ja jatkuvat pyrkimykset turvata 
avoimuus, estää ja hallita eturistiriitoja sekä huolehtia väärinkäytösten paljastajien 
suojelusta; panee tyytyväisenä merkille, että johtajan ja tiedekomitean jäsenten 
ansioluettelot ja ilmoitukset sidonnaisuuksista on julkaistu keskuksen verkkosivustolla;

14. korostaa, että parlamentin vetoomusvaliokunnan hiljattain tilaamassa tutkimuksessa4 
todettiin, että eturistiriitojen vaara on olemassa, koska keskus käyttää asiantuntijoita ja 
erityisesti koska tiedekomitea tekee päätöksiä itsenäisesti;

Sisäiset kontrollit

15. toteaa, että komission sisäisen tarkastuksen annettua selvityksen tiedonkeruu-, 
validointi- ja laadunvarmistusprosessien tuen tarvetta koskevasta analyysista ja 
keskuksen tarkasteltua uudelleen tietojen laadunvalvontakehystään ja mukautettua sen 
vuoteen 2025 ulottuvaan keskuksen strategiaan kaikki hyväksytyn 
toimintasuunnitelman tarvittavat suositukset oli pantu täytäntöön vuonna 2018;

16. panee huolestuneena merkille, että keskuksen mukaan useita sisäisen tarkastuksen 
vuonna 2015 tekemään tietotekniikkahankkeiden hallinnointia koskevaan tarkastukseen 
sisältyviä suosituksia oli pantu täytäntöön vain osittain ja että vuoden 2018 lopussa 
kaksi suositusta oli edelleen toteuttamatta; toteaa kuitenkin, että nämä kaksi suositusta 
oli määrä panna täytäntöön vuoden 2019 puoliväliin mennessä; kehottaa keskusta 
tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle saavutetusta edistymisestä 
kesäkuuhun 2020 mennessä;

17. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan direktiivin 2008/104/EY5 
ja Portugalin työlainsäädännön nojalla tilapäistyöntekijöillä olisi oltava samanlaiset 
työehdot kuin palveluja käyttävän yrityksen suoraan palkkaamilla työntekijöillä; toteaa 
kuitenkin, että asiaa koskevissa sopimuksissa ei nimenomaisesti edellytetty, että 

4 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY, annettu 19. marraskuuta 2008, vuokratyöstä 
(EUVL L 327, 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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työvoimanvuokrausyritysten olisi noudatettava näitä ehtoja, eikä ole näyttöä siitä, että 
keskus itse olisi mitenkään vertaillut oman ja tilapäisen henkilöstön työehtoja, ja katsoo, 
että tämä asettaa vaakalaudalle henkilöstön turvalliset ja ennakoitavat työehdot ja siitä 
aiheutuu keskukselle oikeusriidan riski ja maineeseen liittyviä riskejä; toteaa, että 
keskuksen vastauksen mukaan keskuksen ja työvoimanvuokrausyrityksen välisessä 
sopimuksessa viitataan keskuksen velvollisuuteen noudattaa kaikkia sovellettavan 
lainsäädännön osa-alueita ja että kyseisen sopimuksen mukaan 
työvoimanvuokrausyritys on se osapuoli, johon oikeusriitariskit kohdistuvat; korostaa 
kuitenkin, että tämäntyyppisestä tilanteesta aiheutuu keskukselle suuria maineeseen 
liittyviä riskejä; panee tyytyväisenä merkille, että keskus arvioi uudelleen 
tilapäistyöntekijöiden käytön toimintaperiaatteitaan niin, että ne perustuvat enemmän 
sen jäsenvaltion lainsäädäntöön, jossa keskus sijaitsee, keskuksen operatiivisten 
tarpeiden ja oikeudellisen kehyksen mukaisesti; kehottaa keskusta arvioimaan tilapäisen 
henkilöstönsä työehtoja ja varmistamaan, että ne ovat unionin ja kansallisen 
työlainsäädännön mukaisia; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle saavutetusta edistymisestä kesäkuuhun 2020 mennessä;

18. toteaa, että unioni allekirjoitti vuonna 2006 Norjan kanssa sopimuksen, jossa 
määritellään kaava, jolla lasketaan Norjan rahoitusosuus keskukselle sekä 
rahoitusosuuden vähimmäismäärä, jota olisi mukautettava vuosittain unionin 
hintakehityksen ja bruttokansantulon perusteella; toteaa huolestuneena, että unionin 
talousarviotuki kasvoi 24 prosentilla vuosien 2007–2018 välisenä aikana, mutta Norjan 
rahoitusosuus pysyi suurin piirtein ennallaan; toteaa, että keskuksen vastauksen mukaan 
unionin tuen lisäyksen ja Norjan rahoitusosuuden välillä ei ole lineaarista korrelaatiota 
ja että keskuksella ei ole vaadittavaa oikeuskelpoisuutta vaatia toisenlaista 
kaavaa/menetelmää Norjan vähimmäisrahoitusosuuden mukauttamiseksi; kehottaa 
keskusta ja asianomaisia osapuolia mukauttamaan Norjan vähimmäisrahoitusosuutta 
sovittujen ehtojen mukaisesti;

19. kehottaa keskusta keskittymään tutkimustulostensa levittämiseen yleisölle ja yleisön 
tavoittamiseen sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien kautta;

o

o     o

20. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, 
luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, 
varainhoidosta ja sen valvonnasta ... maaliskuuta 2020 antamaansa päätöslauselmaan6.

6 Hyväksytyt tekstit, P9_TA-PROV(2020)0000.
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KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön 
seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2069(DEC))

Valmistelija: Roberta Metsola

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tärkeää 
roolia sen toimittaessa poliittisille päätöksentekijöille ja alan toimijoille selvityksiä ja 
tietoja, jotka koskevat huumeita ja huumeriippuvuutta sekä uusia suuntauksia, jotta 
laitonta huumausaineiden käyttöä ja huumekauppaa voidaan torjua tehokkaasti, ja 
muistuttaa, että huumekaupan on todettu olevan järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin tärkein tulonlähde ja rekrytointikanava; palauttaa mieliin, että 
seurantakeskuksen toimeksiantoa laajennettiin vuonna 2018 muun muassa siten, että 
sille annettiin uusia vastuita ja se solmi viralliset kumppanuussuhteet unionin muiden 
virastojen kuten Europolin kanssa;

2. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen ilmoituksen mukaan keskuksen 
varainhoitovuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että sen taloudellinen asema 
31. joulukuuta 2018 on esitetty oikein; toteaa, että keskuksen toimeksiannon 
laajentamisesta huolimatta sen lopullinen talousarvio vuonna 2018 pysyi vakaana 
16 miljoonassa eurossa ja henkilöstöä vähennettiin 111:stä 103:een;

3. panee tyytyväisenä merkille entistä joustavamman työkulttuurin omaksumista koskevat 
keskuksen toimet, mukaan lukien painopisteen siirtäminen yhä enemmän kohti 
projektihallintoa; ottaa huomioon, että keskus on käyttänyt työvoiman 
vuokrausyritykseltä hankittua neljää tilapäistyöntekijää henkilöstösääntöjen alaisen 
henkilöstön vähennyksen kompensoimiseksi; pitää valitettavana, että asiaa koskevassa 
puitesopimuksessa ei nimenomaisesti edellytetty unionin lainsäädännön ja asiaa 
koskevan kansallisen lainsäädännön täysimääräistä noudattamista ja että 
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tilapäistyöntekijöille maksettiin huomattavasti vähemmän palkkaa kuin 
henkilöstösääntöjen alaiselle henkilöstölle; panee merkille, että vastauksessaan keskus 
toteaa, että sovellettavaa unionin ja Portugalin lainsäädäntöä on noudatettu ja että 
pienempää palkkaa maksettiin alhaisemman vastuun tason vuoksi; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että keskus aikoo kuitenkin arvioida uudelleen 
tilapäistyöntekijöiden käyttöä koskevaa toimintapolitiikkaansa ja järkeistää sitä 
entisestään, jotta se vastaisi paremmin keskuksen operatiivisia tarpeita ja asianmukaista 
oikeudellista kehystä; kehottaa keskusta palkkaamaan mahdollisimman paljon pysyvää 
henkilöstöä;

4. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on havainnut virastoissa kautta linjan 
suuntauksen, että tietotekniikan konsultointitehtäviin palkataan ulkopuolista 
henkilöstöä; kehottaa puuttumaan ulkopuolisen henkilöstön palvelukseenotosta 
aiheutuvaan riippuvuuteen tällä tärkeällä alalla;

5. panee merkille, että viidessä arvoltaan alhaisessa alle 60 000 euron 
hankintamenettelyssä ainoastaan yksi ehdokas esitti tarjouksen; on tietoinen tarjoajien 
houkutteluun liittyvistä haasteista arvoltaan alhaisissa sopimuksissa mutta kehottaa 
keskusta toteuttamaan entistä tehokkaampia toimia kilpailuun perustuvien 
hankintamenettelyjen varmistamiseksi niiden arvosta riippumatta, jotta hankintojen 
paras hinta-laatusuhde voidaan taata rajoittamatta suhteellisuusperiaatteen ja 
potentiaalisia tarjoajia koskevan yhdenvertaisen kohtelun periaatteen soveltamista;

6. pitää valitettavana, että Norjan rahoitusosuus keskukselle ei enää vastaa vuonna 2006 
sovittua vähimmäisrahoitusosuuksien laskentakaavaa; kehottaa komissiota ja Norjaa 
selkiyttämään pikaisesti Norjan vähimmäisrahoitusosuuden laskemisessa käytettävää 
menetelmää ja vahvistamaan sen, jotta sitä voidaan soveltaa mahdollisimman nopeasti;

7. pitää myönteisenä, että kaikkiin tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin on reagoitu 
ja ne on pantu täytäntöön; 

8. katsoo, että vuoden 2025 EMCDDA-strategiaan1 täysimääräisesti perustuvan keskuksen 
ohjelma-asiakirjan 2019–2021 hyväksyminen on tärkeä keskuksen strategiseen ja 
operatiiviseen suunnittelukehykseen liittyvä edistysaskel.

1 EMCDDA, ”EMCDDA Strategy 2025”, Lissabon, maaliskuu 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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