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DECIZIA nr. …/2007/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din

de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific „Prevenirea şi informarea cu 

privire la consumul de stupefiante” 

în cadrul programului general 

„Drepturile fundamentale şi justiţia”

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 152,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

  

1 JO C 69, 21.3.2006, p. 1.
2 JO C 192, 16.8.2006, p. 25.
3 Avizul Parlamentului European din 14 decembrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), 

Poziţia comună a Consiliului din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia 
Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului 
din …
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întrucât:

(1) Potrivit dispoziţiilor tratatului, în cadrul definirii şi punerii în aplicare a tuturor politicilor 

şi activităţilor comunitare ar trebui să se asigure un înalt nivel de sănătate umană. Se 

impune ca acţiunea comunitară să aducă o contribuţie la atingerea unui nivel înalt de 

protecţie a sănătăţii.

(2) Acţiunea comunitară ar trebui să vină în completarea politicilor naţionale care au ca scop 

îmbunătăţirea sănătăţii publice, înlăturând pericolele la care este expusă sănătatea umană şi 

reducând daunele aduse sănătăţii de dependenţa de stupefiante, inclusiv prin politici de 

informare şi prevenire.

(3) Dat fiind faptul că, în conformitate cu cercetările efectuate, morbiditatea şi mortalitatea 

asociate dependenţei de stupefiante afectează un număr important de cetăţeni europeni, 

daunele aduse sănătăţii de dependenţa de stupefiante reprezintă o problemă majoră pentru 

sănătatea publică.

(4) Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European referitoare la rezultatele 

evaluării finale a Strategiei şi a Planului de acţiune ale Uniunii Europene privind 

stupefiantele (2000-2004) a subliniat necesitatea de a implica în mod regulat societatea 

civilă în formularea politicilor Uniunii Europene privind stupefiantele.

(5) Decizia nr. 1786/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 

2002 de adoptare a programului de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii publice (2003-

2008)1 include elaborarea unor strategii şi măsuri privind dependenţa de stupefiante, ca 

unul dintre factorii legaţi de modul de viaţă determinanţi pentru sănătate.

  

1 JO L 271, 9.10.2002, p. 1. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 
786/2004/CE (JO L 138, 30.4.2004, p. 7).
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(6) Prin Recomandarea 2003/488/CE din 18 iunie 2003 privind prevenirea şi reducerea 

daunelor aduse sănătăţii de dependenţa de stupefiante1, Consiliul a recomandat ca statele 

membre să stabilească drept obiectiv privind sănătatea publică prevenirea dependenţei de 

stupefiante şi reducerea riscurilor asociate acesteia şi să dezvolte şi pună în aplicare 

strategii complete în acest sens.

(7) Consiliul European a aprobat, în decembrie 2004, Strategia UE privind stupefiantele 2005-

2012, care acoperă toate activităţile Uniunii Europene privitoare la stupefiante şi stabileşte 

principalele obiective. Aceste obiective includ atingerea unui nivel înalt de protecţie a 

sănătăţii, de bunăstare şi coeziune socială prin prevenirea şi reducerea consumului şi 

dependenţei de stupefiante precum şi daunele aduse sănătăţii şi societăţii.

(8) Consiliul a adoptat Planul de acţiune al UE în domeniul stupefiantelor (2005-2008)2 ca 

instrument decisiv pentru transpunerea Strategiei UE privind stupefiantele 2005-2012 în 

acţiuni concrete. Scopul final al Planului de acţiune este de a reduce semnificativ 

prevalenţa consumului de stupefiante în rândul populaţiei şi de a reduce daunele sociale şi 

cele privind sănătatea produse de consumul şi comerţul cu stupefiante ilegale.

(9) Programul specific „Prevenirea şi informarea cu privire la consumul de stupefiante”, 

instituit prin prezenta decizie (denumit în continuare „programul”) urmăreşte transpunerea 

în practică a obiectivelor identificate prin Strategia Uniunii Europene privind stupefiantele

2005-2012 şi Planurile de acţiune al Uniunii Europene privind stupefiantele 2005-2008 şi 

2009-2012 prin susţinerea unor proiecte destinate prevenirii consumului de stupefiante, 

inclusiv prin reducerea daunelor produse de stupefiante şi prin folosirea de metode de 

tratament în lumina celor mai recente descoperiri ştiinţifice.

  

1 JO L 165, 03.7.2003, p. 31.
2 JO C 168, 8.7.2005, p. 1.
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(10) Este important şi necesar să se recunoască consecinţele grave, imediate şi pe termen lung 

ale consumului de stupefiante pentru sănătatea, dezvoltarea socială şi psihologică, inclusiv 

egalitatea de şanse a celor afectaţi, pentru persoanele fizice, familii şi comunităţi, precum 

şi costurile sociale şi economice ridicate pentru societate în ansamblu.

(11) Ar trebui să se acorde o atenţie specială prevenirii consumului de stupefiante în rândul

tinerilor, care reprezintă cel mai vulnerabil segment al populaţiei. Principala provocare în 

domeniul prevenirii este aceea de a-i încuraja pe tineri să adopte un stil de viaţă sănătos.

(12) Comunitatea Europeană poate aduce valoare adăugată acţiunilor statelor membre în 

domeniul prevenirii şi informării cu privire la consumul de stupefiante, inclusiv în ceea ce 

priveşte tratamentul şi reducerea daunelor produse de stupefiante, prin completarea acestor 

acţiuni şi prin promovarea sinergiilor.

(13) În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE, Parlamentul 

European ar trebui să fie informat de către Comisie cu privire la procedurile comitetului 

referitoare la punerea în aplicare a prezentului program. În special, Parlamentul European 

ar trebui să primească proiectul de program anual atunci când este prezentat comitetului de 

gestionare. În plus, Parlamentul European ar trebui să primească rezultatul votului  i 

rezumatul proceselor verbale ale reuniunilor respectivului comitet.

(14) Ar trebui să se asigure complementaritatea cu experienţa tehnică a Observatorului 

European pentru Droguri şi Toxicomanie (denumit în continuare „Observatorul”), prin 

folosirea metodologiei şi a bunelor practici dezvoltate de observator şi prin implicarea 

acestuia în pregătirea programului de lucru anual.
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(15) Deoarece obiectivele prezentei decizii, datorită necesităţii unui schimb de informaţii la 

nivel comunitar şi a difuzării la scară comunitară a bunelor practici, nu pot fi realizate în 

mod satisfăcător de către statele membre şi, în consecinţă, datorită necesităţii de a avea o 

abordare coordonată şi multidisciplinară şi având în vedere dimensiunea şi efectele

programului, pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate să adopte 

măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 

din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii astfel cum este enunţat în 

respectivul articol, prezenta decizie nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea

respectivelor obiective.

(16) Având în vedere importanţa vizibilităţii finanţării comunitare, Comisia ar trebui să ofere 

îndrumare pentru a garanta că orice autoritate, organizaţie neguvernamentală, organizaţie 

internaţională sau altă entitate care primeşte o subvenţie în cadrul programului confirmă în 

mod corespunzător asistenţa primită.

(17) Prezenta decizie stabileşte, pentru întreaga durată a programului, un pachet financiar care

constituie principala referinţă pentru autoritatea bugetară în cursul procedurii bugetare

anuale, în înţelesul punctului 37 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între 

Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune 

financiară1.

  

1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
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(18) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind 

regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene1, (denumit în 

continuare „regulamentul financiar”), precum şi Regulamentul (CE, Euratom) nr. 

2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002, de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/20022 al Consiliului, care protejează interesele 

financiare ale Comunităţii, sunt aplicate ţinând seama de principiile simplităţii şi 

consecvenţei la alegerea instrumentelor bugetare, de limitarea numărului de cazuri în care 

Comisiei îi revine răspunderea directă privind punerea în aplicare şi gestionarea lor, 

precum şi de proporţionalitatea necesară între valoarea resurselor şi sarcina administrativă

aferentă utilizării acestora.

(19) De asemenea, ar trebui să se ia măsuri adecvate pentru a preveni neregulile şi fraudele şi 

trebuie întreprinse acţiunile necesare pentru recuperarea fondurilor pierdute, achitate 

incorect sau utilizate neadecvat în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 

2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene3, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 

noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în 

scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a 

altor abateri 4, precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European 

şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European 

Antifraudă (OLAF)5.

  

1 JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p.1).

2 JO L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 478/2007 (JO L 111, 28.4.2007, p. 13).

3 JO L 312, 23.12.1995, p. 1.
4 JO L 292, 15.11.1996, p. 2.
5 JO L 136, 31.5.1999, p. 1.
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(20) Regulamentul financiar necesită un act de bază care să reglementeze subvenţiile de 

funcţionare.

(21) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui să fie adoptate în 

conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 

normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei1, cu distincţia 

care trebuie făcută între acele măsuri care fac obiectul procedurii de gestionare şi cele care 

fac obiectul procedurii consultative, în anumite cazuri, în vederea sporirii eficienţei, fiind 

oportună procedura consultativă.

(22) Pentru a asigura punerea în aplicare efectivă şi la timp a programului, prezenta decizie ar 

trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2007,

DECID:

Articolul 1

Instituirea şi domeniul de aplicare a programului

(1) Prezenta decizie instituie programul specific „Prevenirea şi informarea cu privire la 

consumul de stupefiante” (denumit în continuare „programul), în cadrul programului

general „Drepturile fundamentale şi justiţia” pentru a contribui la asigurarea unui înalt 

nivel de sănătate umană şi pentru a reduce daunele aduse sănătăţii de consumul de 

stupefiante.

(2) Programul acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2013.

  

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE 
(JO L 200, 22.7.2006, p. 11).
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Articolul 2

Obiectivele generale

Programul are următoarele obiective generale:

(a) să prevină şi să reducă consumul şi dependenţa de stupefiante şi a daunele produse de 

acestea;

(b) să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de informare privitoare la consumul de stupefiante;

(c) să susţină punerea în aplicare a Strategiei UE privind stupefiantele.

Articolul 3

Obiectivele specifice

Programul are următoarele obiective specifice:

(a) Să promoveze acţiunile transnaţionale de:

(i) înfiinţare a reţelelor multidisciplinare;

(ii) asigurare a creşterii capitalului de cunoştinţe, a schimbului de informaţii, precum şi a 

identificării şi difuzării bunelor practici, inclusiv prin formare, vizite de studiu şi 

schimburi de personal;

(iii) sensibilizare cu privire la problemele de sănătate şi cele sociale provocate de 

consumul de stupefiante şi de încurajare a unui dialog deschis pentru promovarea 

unei mai bune înţelegeri a fenomenului consumului de stupefiante;
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(iv) susţinere a măsurilor menite să prevină consumul de stupefiante, inclusiv prin 

reducerea daunelor produse de stupefiante şi prin folosirea de metode de tratament în 

lumina celor mai recente descoperiri ştiinţifice.

(b) Să implice societatea civilă în punerea în aplicare şi în dezvoltarea Strategiei UE privind 

stupefiantele şi a planurilor de acţiune ale UE.

(c) Să monitorizeze, pună în aplicare şi să evalueze punerea în aplicare a acţiunilor specifice în 

cadrul Planurilor de acţiune privind stupefiantele 2005-2008 şi 2009-2012. Parlamentul 

European este implicat în procesul de evaluare prin participarea sa în cadrul grupului de 

coordonare a evaluării din cadrul Comisiei.

Articolul 4

Acţiuni

În vederea urmăririi obiectivelor generale şi a celor specifice stabilite la articolele 2 şi 3, programul 

sprijină oricare din următoarele forme de acţiune în condiţiile stabilite în programul de lucru anual

menţionat la articolul 9 alineatul (2):

(a) acţiunile specifice întreprinse de către Comisie, cum ar fi analizele şi cercetarea, sondajele 

de opinie şi studiile, formularea de indicatori şi metodologii comune, colectarea, rafinarea 

şi difuzarea de date şi statistici, seminarele, conferinţele şi reuniunile experţilor, 

organizarea de campanii şi evenimente adresate publicului, crearea şi întreţinerea de situri 

de internet, întocmirea şi difuzarea de materiale informative, sprijinul şi impulsul acordat 

reţelelor de experţi naţionali, precum şi activităţile analitice, de monitorizare şi evaluare; 
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(b) proiectele specifice transnaţionale de interes comunitar, prezentate de cel puţin două state 

membre sau de cel puţin un stat membru împreună cu un alt stat, fie o ţară aderentă, fie 

candidată, conform condiţiilor stabilite în programele de lucru anuale; 

(c) activităţile desfăşurate de organizaţiile non-guvernamentale sau de alte entităţi care 

urmăresc un scop de interes general european privind obiectivele de ordin general ale 

programului în condiţiile stabilite în programele de lucru anuale.

Articolul 5

Participarea

La acţiunile din cadrul programului pot să participe următoarele ţări:

(a) statele AELS care sunt părţi la Acordului SEE, în conformitate cu prevederile acelui acord;

(b) statele candidate şi statele din zona Balcanilor occidentali incluse în procesul de stabilizare 

şi asociere în conformitate cu condiţiile stipulate de acordurile de asociere sau protocoalele 

adiţionale legate de participarea în programele comunitare care au fost sau urmează să fie 

încheiate cu aceste state;

Ţările candidate care nu participă la program pot fi asociate proiectelor, în cazul în care acest lucru 

ar contribui la pregătirea lor pentru aderare, ori alte terţe ţări sau organizaţii internaţionale care nu 

participă la program, în cazul în care acest lucru serveşte scopului proiectelor în cauză.
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Articolul 6

Grupuri ţintă 

(1) Programul se adresează tuturor grupurilor care, direct sau indirect, au contact cu fenomenul 

consumului de stupefiante.

(2) În ceea ce priveşte stupefiantele, tinerii, femeile, grupurile vulnerabile şi persoanele care 

trăiesc în zone defavorizate reprezintă grupuri de risc şi trebuie identificate ca grupuri ţintă. 

Alte grupuri includ profesorii şi personalul didactic, părinţii, asistenţii sociali, autorităţile 

locale şi naţionale, personalul medical şi paramedical, personalul judiciar, autorităţile 

poliţieneşti şi din cadrul sistemului penitenciar, organizaţiile neguvernamentale, sindicatele 

şi comunităţile religioase.

Articolul 7

Accesul la program

La program pot participa organizaţii şi instituţii publice sau private (autorităţi locale la nivelul 

competent, departamente universitare/facultăţi şi centre de cercetare) care activează în domeniul 

informării şi prevenirii consumului de stupefiante, inclusiv reducerea şi remedierea daunelor 

produse de stupefiante.

Organismele şi organizaţiile cu scop lucrativ au acces la subvenţii în cadrul programului numai în 

asociere cu organizaţii non-profit sau de stat.
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Articolul 8

Forme de intervenţie

(1) Finanţarea comunitară poate lua următoarele forme juridice:

(a) subvenţii, sau

(b) contracte de achiziţii publice.

(2) Subvenţiile comunitare se acordă ca urmare a lansării cererilor de ofertă cu excepţia 
cazurilor excepţionale justificate corespunzător, astfel cum prevede regulamentul financiar, 
şi se acordă sub forma unor subvenţii de funcţionare şi subvenţii pentru acţiuni.

Programul de lucru anual stabileşte rata minimă din cheltuielile anuale pe care o pot atinge 

subvenţiile acordate şi rata maximă de cofinanţare.

(3) De asemenea, se prevăd cheltuieli aferente măsurilor complementare, prin intermediul 
contractelor de achiziţii publice, caz în care fondurile comunitare acoperă achiziţionarea de 
bunuri şi servicii. Acestea acoperă, printre altele, cheltuielile de informare şi comunicare, 
pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, verificarea şi evaluarea proiectelor, 
politicilor, programelor şi a legislaţiei.
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Articolul 9
Măsuri de punere în aplicare

(1) Comisia pune în aplicare asistenţa financiară comunitară în conformitate cu regulamentul 
financiar.

(2) Pentru a pune în aplicare programul, în limitele obiectivelor generale prevăzute la articolul 
2, Comisia adoptă un program de lucru anual ţinând cont de experienţa tehnică a 
Observatorului. Programul stabileşte obiectivele specifice, priorităţile tematice, o descriere 
a măsurilor complementare menţionate la articolul 8 şi, dacă este necesar, o listă a altor 
acţiuni.

Primul program de lucru anual se adoptă până la …∗.

(3) Programul de lucru anual se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la articolul 10 

alineatul (3).

(4) Procedurile de evaluare şi de acordare cu privire la subvenţii ţin cont, printre altele, de 

criteriile următoare:

(a) conformitatea acţiunii propuse cu programul de lucru anual, obiectivele prevăzute la 

articolele 2 şi 3, precum şi cu formele de acţiune stabilite la articolul 4;

(b) calitatea acţiunii propuse, din punct de vedere al conceperii, organizării şi prezentării 

sale, precum şi al rezultatelor aşteptate;

  

∗ trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
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(c) suma solicitată pentru finanţarea comunitară şi oportunitatea acesteia în raport cu 

rezultatele aşteptate;

(d) impactul rezultatelor aşteptate asupra obiectivelor stabilite la articolele 2 şi 3 şi 

asupra acţiunilor menţionate la articolul 4.

(5) Cererile pentru subvenţii de funcţionare, prevăzute la articolul 4 litera (c), se evaluează din

perspectiva:

(a) consecvenţei lor cu obiectivele programului;

(b) calităţii activităţilor planificate;

(c) posibilului efect de multiplicare a acestor activităţi asupra publicului;

(d) impactului geografic şi social al activităţilor desfăşurate;

(e) implicării cetăţenilor în organizarea organismelor în cauză;

(f) rentabilităţii activităţii propuse din perspectiva raportului dintre costuri şi beneficii.

(6) Deciziile referitoare la acţiunile propuse menţionate la articolul 4 litera (a) sunt adoptate de 

către Comisie în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 10 

alineatul (3). Deciziile referitoare la proiectele şi activităţile menţionate la articolul 4 

literele (b) şi (c) sunt adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura consultativă 

menţionată la articolul 10 alineatul (2).
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Deciziile referitoare la cererile de subvenţii care implică organismele sau organizaţiile cu 

scop lucrativ sunt adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura de gestionare 

menţionată la articolul 10 alineatul (3).

Articolul 10

Comitetul

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia 

1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 

1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la trei 

luni.

Articolul 11
Complementaritatea 

(1) Se urmăresc sinergiile şi complementaritatea cu alte instrumente comunitare, în special cu 
programul general „Securitate şi protejarea libertăţilor”, cel de al 7-lea program cadru 
pentru cercetare şi dezvoltare, precum şi programul comunitar privind sănătatea publică. 
Complementaritatea cu metodologia şi bunele practici dezvoltate de către Observator este 
asigurată, în special în ceea ce priveşte elementele statistice ale informării privind 
stupefiantele.
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(2) Programul poate folosi în comun resursele cu alte instrumente comunitare, în special cu 
programele generale „Securitate şi protejarea libertăţilor”, „Solidaritate şi gestiunea 
fluxurilor migratorii” şi al 7-lea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare pentru a pune 
în aplicare acţiuni care îndeplinesc obiectivele tuturor programelor.

(3) Operaţiunile finanţate în temeiul prezentei decizii nu beneficiază de asistenţă financiară în 
acelaşi scop prin intermediul altor instrumente financiare comunitare. Beneficiarii 
programului furnizează Comisiei informaţii în legătură cu finanţarea primită din bugetul 
general al Uniunii Europene şi din alte surse, precum şi informaţii despre cererile de 
finanţare în curs.

Articolul 12
Resursele bugetare

(1) Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentei decizii, pentru perioada 1 ianuarie 
2007 - 31 decembrie 2013, este de 21 350 000 EUR.

(2) Resursele bugetare alocate acţiunilor prevăzute în program sunt înscrise în creditele anuale 

din bugetul general al Uniunii Europene. Creditele anuale disponibile sunt autorizate de 

autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.
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Articolul 13

Monitorizare

(1) Comisia asigură, pentru orice acţiune finanţată de către program, că beneficiarul prezintă 

rapoarte tehnice şi financiare privind stadiul lucrărilor şi că se prezintă un raport final în 

termen de trei luni de la realizarea acţiunii. Comisia determină forma şi conţinutul 

rapoartelor.

(2) Comisia asigură că acordurile şi contractele care rezultă din punerea în aplicare a 

programului prevăd în mod special supravegherea şi controlul financiar exercitat de către 

Comisie (sau oricare reprezentant autorizat de aceasta), în cazul în care este necesar prin 

controale la faţa locului, inclusiv prin sondaj, precum şi audituri ale Curţii de Conturi.

(3) Comisia solicită beneficiarului asistenţei financiare să păstreze la dispoziţia Comisiei toate 
documentele justificative privind cheltuielile aferente acţiunii timp de cinci ani de la ultima 
plată legată de orice acţiune.

(4) Pe baza rezultatelor rapoartelor şi ale controalelor la faţa locului menţionate la alineatele 
(1) şi (2), în cazul în care este necesar, Comisia modifică corespunzător volumul sau 
condiţiile în care se alocă asistenţa financiară aprobată iniţial, precum şi calendarul plăţilor.

(5) Comisia ia orice altă măsură necesară pentru a verifica dacă acţiunile finanţate se 
desfăşoară corect şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei decizii şi ale regulamentului 
financiar.
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Articolul 14
Protecţia intereselor financiare comunitare

(1) Comisia asigură că, în cazul în care se desfăşoară acţiuni finanţate în temeiul prezentei 
decizii, interesele financiare ale Comunităţii sunt protejate prin aplicarea unor măsuri 
preventive împotriva fraudei, corupţiei şi a altor activităţi ilegale, prin controale eficiente şi 
prin recuperarea sumelor plătite în mod incorect, iar în cazul în care se constată nereguli, 
prin aplicarea unor sancţiuni eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare, în 
conformitate cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95, (Euratom, CE) nr. 2185/96 şi 
(CE) nr. 1073/1999.

(2) În ceea ce priveşte acţiunile comunitare finanţate în temeiul prezentei decizii, 
Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95 şi (Euratom, CE) nr. 2185/96 se aplică în cazul 
oricărei încălcări a dispoziţiilor dreptului comunitar, inclusiv încălcării unei obligaţii 
contractuale stabilite pe baza programului, care rezultă dintr-o acţiune sau omisiune a unui 
operator economic, care are sau ar putea avea efectul de a prejudicia, printr-o cheltuială 
nejustificată, bugetul general al Uniunii Europene sau bugetele gestionate de Comunităţi.

(3) Comisia reduce, suspendă sau recuperează cuantumul asistenţei financiare acordate unei 

acţiuni în cazul în care constată nereguli, inclusiv nerespectarea dispoziţiilor prezentei 

decizii sau ale deciziei individuale, sau ale contractului sau acordului de acordare a 

asistenţei financiare respective, sau dacă se constată că acţiunea a făcut obiectul unei 

schimbări incompatibile cu natura sau condiţiile de punere în aplicare a proiectului fără 

solicitarea acordului Comisiei.



8698/4/07 REV 4 DD/lb 19
DG H II A RO

(4) În cazul în care termenele nu au fost respectate sau în cazul în care progresele înregistrate 

la punerea în aplicare a acţiunii justifică doar o parte a asistenţei financiare alocate, 

Comisia solicită beneficiarului să transmită observaţii într-un termen definit. În cazul în 

care beneficiarul nu trimite un răspuns satisfăcător, Comisia se asigură că poate anula 

restul asistenţei financiare şi solicita restituirea sumelor plătite anterior.

(5) Comisia asigură că orice plată necuvenită se restituie acesteia. Sumele neachitate la 

scadenţă sunt purtătoare de dobândă în condiţiile stabilite prin regulamentul financiar

Articolul 15

Evaluarea

(1) Programul este monitorizat în mod regulat pentru a se urmări punerea în aplicare a 

activităţilor desfăşurate în cadrul acestuia.

(2) Comisia asigură evaluarea regulată, independentă şi externă a programului.

(3) Comisia pune la dispoziţia Parlamentului European şi Consiliului:

(a) o prezentare anuală privind punerea în aplicare a programului;

(b) un raport interimar de evaluare cu privire la rezultatele obţinute şi la aspectele 

calitative şi cantitative legate de punerea în aplicare a programului, până la 31 martie 

2011;
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(c) o comunicare cu privire la continuarea programului, până la 30 august 2012;

(d) un raport de evaluare ex-post, până la 31 decembrie 2014.

Articolul 16

Publicarea proiectelor

Comisia publică anual lista proiectelor finanţate în cadrul programului, inclusiv o scurtă descriere a 

fiecărui proiect.

Articolul 17

Vizibilitatea

Comisia stabileşte orientări pentru a asigura vizibilitatea finanţării acordate în temeiul prezentei 

decizii.
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Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Se aplică de la data de 1 ianuarie 2007, cu excepţia articolului 9 alineatele (2) şi (3) şi a 

articolului10 alineatul (3), care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu,

Preşedintele Preşedintele
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I. Introducere

Consiliul a ajuns la un acord politic cu privire la textul proiectului de decizie de instituire, pentru 

perioada 2007-2013, a programului specific „Prevenirea şi informarea cu privire la consumul de 

stupefiante” în cadrul programului general „Drepturi fundamentale şi justiţie” în cadrul reuniunii 

sale din 19 şi 20 aprilie 20071.

Ca urmare a adoptării de către Parlamentul European, la 11 iulie 2007, a rezoluţiei legislative 

privind poziţia comună a Consiliului de adoptare a deciziei Parlamentului European şi a Consiliului 

de instituire, în perioada 2007-2013, a programului specific „Justiţie civilă” (8699/2/2007 – C6-

0179/2007 – 2005/0040(COD))2, s-a decis să se aplice programului „Prevenirea şi informarea cu 

privire la consumul de stupefiante” acordul la care au ajuns Consiliul, Comisia şi PE în ceea ce 

priveşte procedura de comitet în programul „Justiţie civilă” . Proiectul de poziţie comună a 

Consiliului a fost modificat în consecinţă.

Ca urmare a acordului politic şi a acordului ulterior la care au ajuns cele trei instituţii cu privire la 

chestiunea încă nefinalizată a procedurii de comitet, Consiliul a adoptat în unanimitate poziţia sa 

comună la 23 iulie 2007.

II. Analiza poziţiei comune

Într-o foarte mare măsură, poziţia comună a Consiliului preia poziţia Parlamentului European 

adoptată la prima lectură la 14 decembrie 20063. Majoritatea modificărilor adoptate de către 

Parlamentul European au fost incluse în poziţia comună care, prin urmare, întruneşte dorinţele 

Parlamentului European, astfel cum au fost exprimate de către Parlament şi acceptate de către 

Consiliu4 în cursul contactelor neoficiale care au dus la adoptarea poziţiei Parlamentului European 

la prima lectură.

  
1 Doc. 8099/07 JAI 167 CADREFIN 21 CORDROGUE 23 CODEC 310.
2 P6_TA-PROV(2007)0330
3 Doc. 16586/06 CODEC 1523 JAI 698 CADREFIN 332 CORDROGUE 111.
4 Doc. 15047/1/06 REV 1 JAI 581 CADREFIN 310 CORDROGUE 99 CODEC 1249 .
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Ultima modificare nefinalizată care nu a fost acceptabilă pentru Consiliu a fost aceea referitoare la 

procedura de comitet. După cum s-a explicat deja mai sus, acordul la care s-a ajuns cu privire la 

programul specific „Justiţie civilă” a fost aplicat programului „Prevenirea şi informarea cu privire la 

consumul de stupefiante”. Prin urmare, un nou considerent (13) a fost adăugat în textul poziţiei 

comune. În plus, Comisia va da o declaraţie prin care se angajează să transmită Parlamentului 

European informaţiile necesare cu privire la proiectele de programe anuale de lucru.

III. Concluzie

Consiliul consideră textul poziţiei comune ca fiind un text bine echilibrat şi cel mai bun compromis 

la care se poate ajunge.

___________________
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COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE 

Bruxelles, 31.8.2007 
COM(2007) 503 final 

2005/0037B (COD) 

  

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) paragraful al doilea din Tratatul CE 
 

privind 

poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării deciziei Parlamentului 
European şi Consiliului de stabilire pentru perioada 2007-2013 a programului specific 
„Prevenirea consumului de droguri şi informarea publicului” în cadrul programului 

general „Drepturi fundamentale şi justiţie” pentru perioada 2007-2013 
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2005/0037B (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) paragraful al doilea din Tratatul CE 
 

privind 

poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării deciziei Parlamentului 
European şi Consiliului de stabilire pentru perioada 2007-2013 a programului specific 
„Prevenirea consumului de droguri şi informarea publicului” în cadrul programului 

general „Drepturi fundamentale şi justiţie” pentru perioada 2007-2013 

1. ISTORICUL DOSARULUI  

Data transmiterii propunerii la PE şi la Consiliu  
(document COM([2006])[230] final – [2005]/[037B]COD): 

24 mai 2006: 
[propunere modificată 
în urma separării 
programelor 
„Combaterea 
violenţei” (Daphné III) 
şi „Prevenirea 
consumului de droguri 
şi informarea 
publicului”]. 

Data avizului Comitetului Economic şi Social European: 19 ianuarie 2006 

Data avizului Parlamentului European la prima lectură: 14 decembrie 2006 

Data adoptării poziţiei comune: 23 iulie 2007 

2. OBIECTUL PROPUNERII COMISIEI 

Prevenirea consumului de droguri şi informarea publicului este un program de finanţare ale 
cărui obiective sunt: 

(a) Prevenirea şi reducerea consumului de droguri, a toxicomaniei şi a efectelor 
nocive ale drogurilor. 

(b) Contribuirea la îmbunătăţirea informaţiilor privind consumul de droguri. 

(c) Sprijinirea punerii în aplicare a strategiei europene în materie de droguri. 

3. OBSERVAŢII PRIVIND POZIŢIA COMUNĂ 

Poziţia comună a Consiliului preia părţile esenţiale ale propunerii iniţiale a Comisiei şi ţine 
seama de principalele amendamente adoptate de către Parlamentul European la prima lectură. 
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Diferenţele de fond dintre poziţia comună şi propunerea iniţială a Comisiei sunt următoarele: 

• Programele „Daphné III” şi „Prevenirea consumului de droguri şi informarea publicului” 
sunt separate. Această separare fusese propusă chiar de Comisie în propunerea sa 
modificată din 26 mai 2006. 

• Articolul 3 litera (a): adăugarea unui obiectiv specific care extinde domeniul de aplicare al 
programului, prevăzând că acesta poate susţine măsuri destinate prevenirii consumului de 
droguri, în special prin reducerea efectelor negative ale drogurilor şi prin utilizarea unor 
metode de tratament ţinând seama de cele mai recente cunoştinţe ştiinţifice în domeniu. 

• Articolul 3 litera (c): se subliniază implicarea Parlamentului European în procesul de 
evaluare a planurilor de acţiune „droguri”. 

• Articolul 4 litera (b): o propunere de proiect specific va fi eligibilă pentru finanţare în cazul 
în care aceasta implică cel puţin două state membre sau un stat membru şi un stat aderent 
sau candidat (în loc de trei state membre, cum se prevedea în propunerea Comisiei). 

• Articolul 6: femeile şi părinţii sunt menţionaţi printre grupurile-ţintă ale programului. 

• Articolul 9: cu prilejul adoptării programului anual de lucru, expertiza tehnică a OEDT va 
fi luată în considerare. 

• Articolul 10: procedura comitetelor: este introdus principiul comitetului dublu (un comitet 
de gestionare a adoptării programului anual de lucru şi un comitet consultativ pentru 
celelalte chestiuni, în timp ce propunerea iniţială a Comisiei nu prevedea decât un comitet 
consultativ). 

Poziţia comună a Consiliului se bazează pe un compromis între Parlamentul European, 
Consiliu şi Comisie. Acest compromis acoperă la textul în ansamblu, inclusiv chestiunea 
procedurii comitetelor. Poziţia comună a Consiliului preia în acest sens soluţia convenită de 
către cele trei instituţii în legătură cu programul „Justiţie civilă” (COD/2005/0040), şi anume, 
adăugarea unei motivaţii referitore la informarea Parlamentului European cu privire la 
măsurile de punere în aplicare şi o declaraţie a Comisiei pe acelaşi subiect. 

4. CONCLUZII 

Comisia acceptă poziţia comună, care preia elementele principale ale propunerii sale iniţiale, 
precum şi principalele amendamente adoptate de Parlamentul European.  




