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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. след становището на Сметната палата със задоволство отбелязва, че отчетите на 
Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (Центъра) са 
надеждни и че операциите са законосъобразни и редовни към 31 декември 2010 г.;

2. призовава Центъра да консолидира финансовото си управление; признава, че 
проблемите, свързани с наркотиците, следва да бъдат подходящо отразени в новите 
финансови перспективи (2014—2020 г.);

3. приветства разпространението на информация чрез интернет като ефективна и 
икономически целесъобразна част от цялостната комуникационна стратегия и 
информационна дейност на Центъра; освен това призовава Центъра да предложи 
подобрения при прилагането, с подкрепата на Европейската информационна мрежа 
за наркотици и наркомании (Reitox), на многоезичната политика на Центъра;

4. отбелязва, че икономическите затруднения в Европа следва да бъдат преодолени и 
следователно призовава към подновена гъвкавост, новаторски организационни 
мерки и по-добра координация между институциите на Съюза, агенциите и 
националните органи;

5. приветства подобреното сътрудничество между Центъра и Проекта за проучване на 
европейските училища по отношение на алкохола и други наркотици (ESPAD); 
счита, че мониторингът на употребата на алкохол и тютюнопушенето и на други 
прояви на зависимости, които не са свързани с вещества, следва да бъде сред 
приоритетите на следващата стратегия на ЕС за наркотиците.
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