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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (toliau 
– Centras) atlieka svarbų vaidmenį teikdamas politikos formuotojams ir specialistams 
analizes ir informaciją apie narkotikus ir narkomaniją, taip pat apie naujas tendencijas 
siekiant veiksmingai kovoti su neteisėtu narkotikų vartojimu ir prekyba jais; primena, 
kad 2018 m. buvo išplėsti Centro įgaliojimai, be kita ko, numatytos naujos atsakomybės 
sritys ir oficiali partnerystė su kitomis ES agentūromis, pvz., Europolu; 

2. džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Centro 2018 finansinių metų metinėse 
finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos ir kad jo 2018 m. gruodžio 31 d. finansinė padėtis nurodyta teisingai; 
pažymi, kad, nepaisant Centro įgaliojimų išplėtimo, jo galutinis biudžetas 2018 m. 
išliko stabilus ir sudarė 16 mln. EUR, o jo darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 111 iki 
103;

3. pripažįsta Centro pastangas įtvirtinti lankstesnę darbo kultūrą, įskaitant daugiau 
dėmesio projektų valdymui; pažymi, kad Centras naudojosi keturių laikinųjų 
darbuotojų, įdarbintų per laikinojo darbo agentūrą, paslaugomis, reaguodamas į savo 
statutinių darbuotojų skaičiaus sumažinimo pasekmes; apgailestauja, kad pagal 
atitinkamą preliminariąją sutartį nebuvo aiškiai reikalaujama visapusiškai laikytis 
Sąjungos teisės ir atitinkamų nacionalinės teisės aktų ir kad laikiniesiems darbuotojams 
buvo mokama gerokai mažiau nei statutiniams darbuotojams; atkreipia dėmesį į tai, kad 
savo atsakyme Centras teigia, jog buvo laikomasi taikytinų Sąjungos ir Portugalijos 
teisės aktų ir jog mažesnis atlyginimas buvo mokamas dėl mažesnės atsakomybės; 
palankiai vertina Centro ketinimą iš naujo įvertinti savo naudojimosi laikinųjų 
darbuotojų paslaugomis politiką, siekiant dar labiau ją racionalizuoti atsižvelgiant į savo 
veiklos poreikius ir atitinkamą teisinį pagrindą;

4. pažymi, kad penkiose nedidelės vertės – mažiau kaip 60 000 EUR – viešųjų pirkimų 
procedūrose pasiūlymą pateikė tik vienas kandidatas; pripažįsta sunkumus, kurie kyla 
norint pritraukti dalyvius į mažos vertės sutarčių konkursus, tačiau ragina Centrą dėti 
daugiau pastangų siekiant užtikrinti konkurencingas viešųjų pirkimų procedūras, kokia 
bebūtų jų vertė, kad viešuosiuose pirkimuose būtų užtikrinamas geriausias kainos ir 
kokybės santykis;

5. pažymi, kad Audito Rūmai nustatė agentūroms būdingą horizontalią tendenciją 
konsultacijoms IT klausimais naudoti samdomus išorės darbuotojus; ragina spręsti 
priklausomybės nuo išorės darbuotojų šioje svarbioje srityje klausimą;

6. apgailestauja, kad Centrui mokamas Norvegijos finansinis įnašas nebeatitinka 
minimalaus įnašo formulės, dėl kurios susitarta 2006 m.; ragina Komisiją ir Norvegiją 
skubiai išsiaiškinti ir patvirtinti metodą, pagal kurį apskaičiuojamas minimalus 
Norvegijos įnašas, siekiant kuo greičiau pradėti jį taikyti; 
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7. palankiai vertina tai, kad buvo baigtos įgyvendinti visos Audito Rūmų pastabos; 

8. mano, kad 2019–2021 m. Centro programavimo dokumento, visiškai pagrįsto 
EMCDDA strategija iki 2025 m.1, priėmimas yra svarbus Centro strateginio ir veiklos 
planavimo programos etapas. 

1 EMCDDA, „EMCDDA strategija iki 2025 m.“, Lisabona, 2017 m. kovo mėn.; 
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

