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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. is verheugd vast te stellen dat, op basis van het advies van de Rekenkamer, de 
jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving ("het 
centrum") betrouwbaar is en dat de verrichtingen wettig en regelmatig zijn per 31 
december 2010;

2. roept het centrum op zijn financieel beheer te consolideren; erkent dat drugsgerelateerde 
kwesties afdoende aan bod moeten komen in de nieuwe financiële vooruitzichten (2014-
2020);

3. is ingenomen met de verspreiding van informatie via internet als effectief en 
kostenefficiënt onderdeel van de globale communicatiestrategie en 
voorlichtingsactiviteiten van het centrum; roept het centrum bovendien op verbeteringen 
voor te stellen om, met de steun van het Europees Netwerk voor informatie over drugs en 
drugsverslaving, het meertalig beleid van het centrum aan te houden;

4. neemt kennis van het feit dat de economische problemen in Europa moeten worden 
overwonnen en roept daarom op tot een hernieuwde flexibiliteit, innovatieve 
organisatorische maatregelen en een betere coördinatie tussen de instellingen en 
agentschappen van de Unie en nationale autoriteiten;

5. is ingenomen met de verbeterde samenwerking tussen het centrum en het "European 
School Survey Project on Alcohol and other Drugs" (ESPAD); is van mening dat 
monitoring van alcohol-, tabaks- en andere verslavingen die niet samenhangen met 
verslavende stoffen prioritair dient te worden opgenomen in de volgende strategie voor 
drugsbestrijding van de Unie.
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