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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. constată cu satisfacție, în urma opiniei exprimate de Curtea de Conturi, fiabilitatea 
conturilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (denumit în continuare 
„Observatorul”) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010, precum și 
faptul că, pentru acest exercițiu, tranzacțiile au fost conforme cu legile și reglementările în 
vigoare;

2. solicită Observatorului să își consolideze gestiunea financiară; recunoaște faptul că 
aspectele legate de droguri ar trebui să fie reprezentate în mod adecvat în noile perspective 
financiare (2014-2020);

3. consideră că diseminarea informațiilor prin intermediul internetului este un element 
eficient și cu un bun raport cost-eficacitate  în cadrul strategiei generale de comunicare a 
Observatorului și al activităților sale de informare; solicită Observatorului să propună 
îmbunătățiri privind aplicarea politicii sale de multilingvism, cu sprijinul Rețelei europene 
de informații privind drogurile și toxicomania (Reitox);

4. ia act de necesitatea depășirii dificultăților economice din Europa și solicită, prin urmare, 
o flexibilitate reînnoită, măsuri organizaționale inovatoare și o mai bună coordonare între 
instituțiile și agențiile Uniunii și autoritățile naționale;

5. salută cooperarea îmbunătățită dintre Observator și Proiectul european de cercetare în 
școli privind alcoolul și alte droguri (ESPAD); consideră că monitorizarea consumului de 
alcool și de tutun și a altor forme de dependență care nu sunt legate de consumul de 
diferite substanțe ar trebui să fie inclusă cu titlu prioritar în viitoarea strategie a UE de 
luptă împotriva drogurilor.
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