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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. подчертава важната роля на Европейския център за мониторинг на наркотици и 
наркомании („Центъра“) във връзка с това, че той осигурява за създателите на 
политики и специалистите анализи и информация относно наркотиците и 
наркоманиите, както и относно нововъзникващите тенденции, с оглед на 
провеждането на ефективна борба с незаконната употреба и трафика на 
наркотици, и припомня, че трафикът на наркотици е определен като основен 
източник на печалби и като канал за набиране на хора за участие в организирана 
престъпност и тероризъм; припомня факта, че мандатът на Центъра беше 
разширен през 2018 г., наред с другото, за да включва нови отговорности и 
официални партньорства с други агенции на Съюза, като например Европол;

2. приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) обяви операциите, свързани с 
годишните отчети на Центъра за финансовата 2018 година, за законосъобразни и 
редовни във всички съществени аспекти, а финансовото му състояние към 31 
декември 2018 г. – за вярно представено; отбелязва, че въпреки разширения 
мандат на Центъра, неговият окончателен бюджет през 2018 г. е останал стабилен 
на равнище от 16 милиона евро, а неговият персонал е бил намален от 111 на 103 
души;

3. признава усилията на Центъра за възприемане на по-гъвкава култура на работа, 
включително по-голяма ориентираност към управлението на проекти; отбелязва, 
че Центърът е използвал четирима временни служители, изпратени от агенция за 
временна заетост, за да компенсира намаляването на своя щатен персонал; 
изразява съжаление за факта, че в съответния рамков договор не се изисква 
изрично пълно придържане към правото на Съюза и към респективното 
национално законодателство и че възнагражденията на временните служители са 
били значително по-ниски от тези на щатния персонал; отбелязва, че в своя 
отговор Центърът заявява, че разпоредбите на приложимото право на Съюза и на 
португалското законодателство са спазени, и че по-ниските възнаграждения се 
дължат на по-ниското равнище на отговорности; приветства намерението на 
Центъра за преразглеждане на неговата политика за използване на временни 
служители с цел по-нататъшно рационализиране на тази политика, в съответствие 
с оперативните нужди и респективната правна рамка; настоятелно призовава 
Центъра да назначи възможно най-много постоянни служители;

4. отбелязва, че Палатата е установила хоризонтална тенденция сред агенциите във 
връзка с използването на външен персонал, наеман за предоставяне на 
консултантски услуги в областта на информационните технологии; призовава да 
бъде разгледана зависимостта от външен персонал в тази важна област;

5. отбелязва, че в случая с петте процедури за възлагане на обществени поръчки с 
ниска стойност (под 60 000 евро) само един кандидат е подал оферта; отбелязва 
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предизвикателствата при привличането на оференти за поръчки с ниска стойност, 
но настоятелно призовава Центъра да положи повече усилия, за да гарантира 
конкурентни процедури за възлагане на обществени поръчки, независимо от 
тяхната стойност, с цел да се осигури най-добро съотношение между цена и 
качество, без да се засягат принципите на пропорционалност и равно третиране на 
всички потенциални оференти;

6. изразява съжаление за факта, че финансовият принос на Норвегия за Центъра вече 
не отразява формулата за минимална вноска, договорена през 2006 г.; настоятелно 
призовава Комисията и Норвегия да изяснят и потвърдят експедитивно 
използвания метод за изчисляване на минималната вноска на Норвегия с оглед на 
възможно най-бързото му прилагане; 

7. приветства факта, че всички забележки на Сметната палата са били взети под 
внимание и са били изпълнени; 

8. счита, че приемането на програмния документ на Центъра за периода 2019 – 
2021 г., който е напълно интегриран в стратегията на ЕЦМНН за 2025 г.1, 
представлява важна стъпка в рамката за стратегическо и оперативно планиране на 
Центъра. 

1 ЕЦМНН, „Стратегия на ЕЦМНН за 2025 г.“, Лисабон, март 2017 г.; 
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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