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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

1. kiemeli, hogy a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 
(EMCDDA, a központ) fontos szerepet tölt be abban, hogy elemzésekkel és 
információkkal lássa el a politikai döntéshozókat és a szakembereket a kábítószerekről 
és a kábítószer-függőségről, valamint a kialakulóban lévő tendenciákról a tiltott 
kábítószer-használat és -kereskedelem elleni hatékony küzdelem érdekében; emlékeztet 
arra, hogy a központ megbízatását 2018-ban kiterjesztették, többek között új felelősségi 
körökre és a más uniós ügynökségekkel, például az Europollal való hivatalos 
partnerségekre; 

2. üdvözli, hogy a Számvevőszék úgy ítélte meg, hogy a központ 2018. évi pénzügyi évre 
vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek minden lényegi szempontból 
jogszerűek és szabályszerűek, és hogy a beszámolóban valós képet adtak az ügynökség 
2018. december 31-i pénzügyi helyzetéről; megjegyzi, hogy a központ kibővített 
megbízatása ellenére végleges költségvetése 2018-ban stabilan 16 millió EUR maradt, 
személyzete pedig 111 főről 103-ra csökkent;

3. méltányolja a központ arra irányuló erőfeszítéseit, hogy dinamikusabb munkakultúrát 
alakítson ki, amely magában foglalja a projektirányítás felé történő elmozdulást is; 
megjegyzi, hogy a központ négy, munkaerő-kölcsönző ügynökség által kiközvetített 
ideiglenes munkavállalót alkalmazott a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó 
állomány csökkenésének kompenzálására; sajnálja, hogy a vonatkozó keretszerződés 
nem követelte meg kifejezetten az uniós jog és a vonatkozó nemzeti jog teljes körű 
tiszteletben tartását és azt, hogy az ideiglenes munkavállalók lényegesen kevesebb bért 
kaptak, mint a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyzet; tudomásul veszi, 
hogy válaszában a központ azt állítja, hogy az alkalmazandó uniós és portugál jogot 
tiszteletben tartották, és hogy az alacsonyabb fizetés a felelősségi körök alacsonyabb 
szintjének tudható be; üdvözli a központ azon szándékát, hogy újraértékeli az ideiglenes 
munkavállalók alkalmazására vonatkozó politikáját annak érdekében, hogy működési 
szükségleteivel és a vonatkozó jogi kerettel összhangban tovább racionalizálja az 
ideiglenes munkavállalók alkalmazását;

4. megjegyzi, hogy öt, 60 000 EUR alatti kis értékű közbeszerzési eljárás esetében csak 
egy pályázó nyújtott be ajánlatot; elismeri, hogy kihívást jelent pályázókat találni az 
alacsony értékű szerződésekre, de sürgeti a központot, hogy tegyen nagyobb 
erőfeszítéseket annak érdekében, hogy értéküktől függetlenül biztosítsa a versenyen 
alapuló közbeszerzési eljárásokat a legjobb ár-minőség arány garantálása érdekében;

5. megjegyzi, hogy a Számvevőszék horizontális tendenciát állapított meg az ügynökségek 
körében az informatikai tanácsadói szerepekben foglalkoztatott külső személyzet 
alkalmazása terén; kéri, hogy orvosolják ezt a külső munkaerő-felvételtől való 
függőséget ezen a fontos területen;
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6. sajnálja, hogy Norvégia pénzügyi hozzájárulása a központ számára már nem tükrözi a 
2006-ban elfogadott minimális hozzájárulási képletet; sürgeti a Bizottságot és 
Norvégiát, hogy mielőbb tisztázzák és erősítsék meg a Norvégia minimális 
hozzájárulásának kiszámítására használt módszert annak érdekében, hogy azt a lehető 
leghamarabb alkalmazni lehessen; 

7. üdvözli, hogy a Számvevőszék valamennyi észrevételét figyelembe vették és 
teljesítették; 

8. úgy véli, hogy a központ 2019–2021 közötti programozási dokumentumának 
elfogadása, amely teljes mértékben az EMCDDA 2025. évi stratégiáján1 alapul, fontos 
lépést jelent a központ stratégiai és operatív tervezési keretében.

1 EMCDDA, „Az EMCDDA 2025. évi stratégiája”, Lisszabon, 2017. március 
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

