
РЕШЕНИЕ № 1150/2007/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 септември 2007 година

за създаване на специалната програма „Превенция на наркотиците и информация за тях“ за
периода 2007—2013 г. като част от общата програма „Основни права и правосъдие“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската
общност, и по-специално член 152 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от
Договора (3),

като имат предвид, че:

(1) Съгласно Договора, при дефинирането и изпълнението на
всички политики и дейности на Общността следва да се
осигури високо ниво на човешко здраве. Изисква се
дейностите на Общността да включват принос за
постигането на високо ниво на здравна защита.

(2) Дейностите на Общността следва да допълват нацио-
налните политики, насочени към подобряване на
общественото здраве, премахване на източниците на
опасност за човешкото здраве и намаляване на вредите
за здравето, свързани с наркотична зависимост, вклю-
чително политики за осигуряване на информация и
превенция.

(3) Предвид това, че според изследванията заболеваемостта и
смъртността, свързани с наркотичната зависимост, засягат
значим брой европейски граждани, вредата за здравето,
свързана с наркотичната зависимост, представлява голям
проблем за общественото здраве.

(4) Информацията, предоставена от Комисията на Съвета и на
Европейския парламент, в която се съобщават резултатите
от окончателната оценка на Стратегията на ЕС в областта
на наркотиците и Плана за действие по отношение на
наркотиците (2000—2004 г.), посочва необходимостта
от редовно включване на гражданското общество във
формулирането на политиките на ЕС в областта на
наркотиците.

(5) Решение № 1786/2002/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 23 септември 2002 г. за приемане на
програма за действие на Общността в областта на
общественото здраве (2003—2008 г.) (4) включва разра-
ботването на стратегии и мерки относно наркотичната
зависимост като един от важните решаващи фактори за
здравето, свързани с начина на живот.

(6) В Препоръка 2003/488/ЕО от 18 юни 2003 г. относно
превенцията и намаляване вредите за здравето, свързани с
наркотичната зависимост (5), Съветът препоръча на
държавите-членки да си поставят като цел, свързана с
общественото здраве, превенцията на наркотичната зави-
симост и намаляването на свързаните с нея рискове, и
съответно да разработят и приложат цялостни стратегии.

(7) През декември 2004 г. Европейският съвет одобри
Стратегията на ЕС в областта на наркотиците
2005—2012 г., която обхваща всички дейности на
Европейския съюз, свързани с наркотиците и определя
основни цели. Тези цели включват постигането на
високо ниво на здравна защита, благополучие и
социално единство чрез предотвратяване и намаляване
на употребата на наркотици, наркотичната зависимост и
вредите за здравето и обществото, свързани с наркотиците.

(8) Съветът прие Плана за действие на ЕС по отношение на
наркотиците (2005—2008 г.) (6) като важно средство за
превръщане на Стратегията на ЕС в областта на
наркотиците за периода 2005—2012 г. в конкретни
действия. Крайната цел на Плана за действие е
значително да ограничи разпространението на
употребата на наркотици сред населението и да намали
обществените вреди и здравни щети, предизвикани от
употребата и търговията с незаконни наркотици.
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(9) Специфичната програма „Превенция и информация за
наркотиците“, приета с настоящото решение (наричана
по-нататък „програмата“), е насочена към изпълнение на
целите, набелязани в Стратегията на ЕС в областта на
наркотиците за периода 2005—2012 г. и Плана за
действие на ЕС по отношение на наркотиците за
периода 2005—2008 г. и 2009—2012 г., чрез
подкрепа за проекти, целящи предотвратяване на
употребата на наркотици, включително посредством
дейности, насочени към намаляване на вредите, свързани
с наркотиците, и към разработване на методи за лечение,
отчитащи най-модерните научни знания.

(10) Важно и необходимо е да се отчетат сериозните непос-
редствени и дългосрочни последици от наркотиците върху
здравното, психологическото и социалното развитие,
както и върху равните възможности на засегнатите
индивиди, семейства и общности, както и да се отчетат
високите социални и икономически разходи за
обществото като цяло.

(11) Специално внимание следва да се обърне на превенцията
на употребата на наркотици сред младите хора, които са
най-уязвимата част от населението. Основното предизви-
кателство, свързано с превенцията, е да се насърчават
младите хора да възприемат здравословен начин на живот.

(12) Европейската общност може да обогатява дейностите,
които се предприемат от държавите-членки в областта
на превенцията на наркотиците и информацията, вклю-
чително лечението и намаляването на вредите, свързани с
наркотиците, като допълва тези дейности и насърчава
активното сътрудничество.

(13) В съответствие с член 7, параграф 3 от Решение
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за уста-
новяване на условията и реда за упражняване на изпъл-
нителните правомощия, предоставени на Комисията (1),
Европейският парламент следва да бъде информиран от
Комисията за работата на комитета относно изпълнението
на настоящата програма. По-специално, Европейският
парламент следва да получи проекта на годишна
програма, когато е представен пред управителен комитет.
В допълнение, Европейският парламент следва да получи
резултатите от гласуването и протоколи в обобщена форма
от заседанията на този комитет.

(14) Допълването на дейностите с техническия опит на
Европейския център за мониторинг на наркотиците и
наркоманиите (наричан по-нататък „Центърът“) следва да
се осигури чрез използването на разработените в Центъра
методологии и оптимални практики, както и чрез анга-
жирането му в изготвянето на годишната работна
програма.

(15) Тъй като целите на настоящото решение не могат, поради
необходимостта от обмен на информация на общностно
равнище и от разпространение на добрите практики в
рамките на Общността, да бъдат постигнати в достатъчна
степен от държавите-членки и могат следователно, поради
необходимостта от координиран и мултидисциплинарен
подход и поради мащаба и въздействието на програмата,
да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище,
Общността може да приеме мерки в съответствие с
принципа на субсидиарността, установен в член 5 от
Договора. В съответствие с принципа на пропорционал-
ността, така както е установен в цитирания член,
настоящото решение не надвишава необходимото за
постигането на тези цели.

(16) Съзнавайки колко е важно да се спази принципът на
прозрачността по отношение на финансирането от
страна на Общността, Комисията следва да предостави
насоки, с които да гарантира, че органът, непра-
вителствената организация, международната организация
или друг орган, получаващи безвъзмезден заем по линия
на програмата, ще отчетат правилно получената подкрепа.

(17) Настоящото решение определя за целия срок на
програмата финансов пакет, който представлява главна
отправна точка за бюджетния орган по смисъла на
точка 37 от Междуинституционалното споразумение от
17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета
и Комисията относно бюджетната дисциплина и
доброто финансово управление (2) за бюджетния орган
през годишната бюджетна процедура.

(18) Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25
юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим
към общия бюджет на Европейски общности (3) (наричан
по-нататък „Финансовия регламент“) и Регламент (ЕО,
Евратом) № 2342/2002 от 23 декември 2002 г. на
Комисията за установяване на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета (4), гарантиращи финансовите интереси на
Общността, се прилагат, като се съблюдават принципите
за опростеност и последователност при избора на
бюджетни инструменти, за ограничаване на броя на
случаите, при които Комисията запазва пряка отговорност
за тяхното прилагане и управление, и за необходимата
пропорционалност между обема на ресурсите и админи-
стративната тежест, свързана с тяхното изразходване.
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(19) Подходящи мерки следва да се вземат и за предо-
твратяване на нередности и измами, както следва да се
предприемат и необходимите стъпки за възстановяване на
изгубени, неоснователно изплатени или използвани не по
предназначение средства, в съответствие с Регламент (ЕО,
Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г.
относно защитата на финансовите интереси на
Европейските общности (1), Регламент (Евратом, ЕО) №

2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно
контрола и проверките на място, извършвани от
Комисията за защита на финансовите интереси на
Европейските общности срещу измами и други
нередности (2) и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г.
относно разследванията, провеждани от Европейската
служба за борба с измамите (OLAF) (3).

(20) Финансовият регламент се нуждае от основен акт, който
да регламентира оперативните безвъзмездни средства.

(21) Мерките, необходими за прилагането на настоящото
решение, следва да бъдат приети в съответствие с
Решение 1999/468/ЕО, като се прави разграничение
между мерките, към които се прилага процедурата на
управление, и тези, към които се прилага процедурата
на консултиране, като в определени случаи, с оглед
повишаване на ефективността, е по-подходяща
процедурата на консултиране.

(22) За да осигури ефективно и навременно изпълнение на
програмата, настоящото решение следва да се прилага от
1 януари 2007 г.,

РЕШИХА:

Член 1

Създаване и обхват на програмата

1. С настоящото решение се създава специална програма
„Превенция на наркотиците и информация за тях“ (наричана
по-нататък „Програмата“) като част от общата програма
„Основни права и правосъдие“, с цел да допринася за
осигуряване на високо ниво на защита на човешкото здраве и
за намаляване на вредите за здравето, свързани с наркотиците.

2. Програмата обхваща периода от 1 януари 2007 г. до 31
декември 2013 г.

Член 2

Общи цели

Програмата има следните общи цели:

а) да предотвратява и намалява употребата на наркотици, нарко-
тичната зависимост и вредите, свързани с наркотиците;

б) да допринася за подобряване на информацията относно
употребата на наркотици; и

в) да подкрепя изпълнението на Стратегията на ЕС в областта на
наркотиците.

Член 3

Конкретни цели

В програмата са заложени следните конкретни цели:

а) да се развиват транснационални дейности с оглед:

i) създаване на междудисциплинарни мрежи;

ii) гарантиране на разширяването на базата от познания,
обмена на информация, както и установяването и разпро-
странението на добри практики, включително
посредством обучение, учебни посещения и размяна на
служители;

iii) повишаване на осведомеността относно здравните и
социалните проблеми, предизвикани от употребата на
наркотици, и насърчаване на открит диалог с цел
повишаване на знанията за наркотиците като явление; и

iv) подкрепяне на мерки, целящи предотвратяване на
употребата на наркотици, включително и чрез работа,
насочена към намаляване на вредите, свързани с
наркотиците, и прилагане на методи на лечение,
вземащи предвид най-модерните научни познания;

б) включване на гражданското общество в изпълнението и
развиването на Стратегията на ЕС в областта на наркотиците
и плановете за действие на ЕС по отношение на наркотиците;
и

в) провеждане на мониторинг, изпълнение и оценка на
изпълнението на конкретни дейности в рамките на
плановете за действие по отношение на наркотиците за
периода 2005—2008 г. и 2009—2012 г. Европейският
парламент е ангажиран в процеса на оценка посредством
участие в Ръководната група за оценка, създадена от
Комисията.

Член 4

Дейности

С оглед следване на общите и конкретни цели, изложени в
членове 2 и 3, програмата подкрепя следните видове дейности
при условията, които са определени в годишната работна
програма, посочена в член 9, параграф 2:
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а) конкретни дейности, предприети от Комисията, като
проучвания и изследвания, проучвания и изследване на
общественото мнение, разработване на индикатори и
съвместни методологии, събиране, разработка и разпро-
странение на статистически данни, семинари, конференции и
срещи на експерти, организиране на обществени кампании и
мероприятия, разработка и поддържане на интернет сайтове,
подготовка и разпространение на информационни материали,
подкрепа и ръководство на мрежи от национални експерти,
дейности по анализ, мониторинг и оценка;

б) конкретни транснационални проекти от интерес за
Общността, представени поне от две държави-членки или
поне от една държава-членка и една друга държава, която
може да е в процес на присъединяване или страна-
кандидатка, при условията, определени в годишната работна
програма; или

в) дейностите на неправителствени организации или други обра-
зувания, преследващи цели от общоевропейски интерес,
свързани с общите цели на програмата, при условията,
определени в годишната работна програма.

Член 5

Участие

Следните страни могат да участват в дейностите по програмата:

а) страните-членки на ЕАСТ, които са страни по Споразумението
за ЕИП, съгласно разпоредбите на това споразумение; и

б) страните-кандидатки и страните от Западните Балкани,
включени в процеса на стабилизиране и асоцииране в
съответствие с условията, заложени в споразуменията за
асоцииране или техните допълнителни протоколи, отнасящи
се за участие в програми на Общността, които са сключени
или предстои да бъдат сключени с тези страни.

Страни-кандидатки, които не участват в програмата, могат да
бъдат привлечени с проекти, когато това би допринесло за
тяхната подготовка за присъединяване, или трети страни, които
не участват в програмата, когато това е благоприятно за целите
на проектите.

Член 6

Целеви групи

1. Програмата е насочена към всички групи, които работят
пряко или непряко с наркотиците като явление.

2. По отношение на наркотиците младите хора, жените,
уязвимите групи и хората, живеещи в социално онеправдани
райони, се разглеждат като рискови групи и следва да се иденти-

фицират като целеви групи. Други целеви групи включват
учителите и педагозите, социалните работници, местните и
националните органи на властта, медицинският и парамеди-
цинският персонал, персоналът на съдилищата, правоохра-
нителните органи и органите в системата за изпълнение на нака-
занията, неправителствените организации, профсъюзите и
религиозните общности.

Член 7

Достъп до програмата

До настоящата програма имат достъп обществените или частните
организации и институции (местните органи на властта от
съответното ниво, университетските факултети и изследо-
вателските центрове), които работят в областта на информацията
за и превенцията на употребата на наркотици, включително
намаляването и лечението на вреди, свързани с наркотиците.

Образувания и организации със стопанска цел имат достъп до
безвъзмездно отпуснати помощи по програмата само при сътруд-
ничество с организации с нестопанска цел или държавни орга-
низации.

Член 8

Видове интервенция

1. Финансирането от Общността може да приеме следните
законни форми:

а) безвъзмездни средства; или

б) договори за обществени поръчки.

2. Безвъзмездни средства от Общността се предоставят след
отправянето на покани за представяне на предложения, с
изключение на надлежно обосновани, изключителни случаи,
съгласно предвиденото във Финансовия регламент, под формата
на оперативни безвъзмездни средства и безвъзмездни средства за
дейности.

Годишните работни програми посочват минималния размер на
годишните разходи, предвидени за безвъзмездни средства, и
максималния размер на съфинансирането.

3. Освен това се предвиждат разходи за придружаващи мерки
чрез договори за обществени поръчки, в който случай средствата
от Общността покриват закупуването на стоки и услуги. Те
покриват inter alia разходите за информация и комуникация,
подготовка, изпълнение, мониторинг, проверка и оценка на
проекти, политики, програми и законодателство.

Член 9

Изпълнителни мерки

1. Комисията предоставя финансовата подкрепа от страна на
Общността в съответствие с Финансовия регламент.
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2. За да осъществи програмата, Комисията приема, в рамките
на общите цели, изложени в член 2, годишна работна програма,
съобразена с техническия опит на Центъра. Програмата набелязва
конкретните цели и тематични приоритети, описва придру-
жителните мерки, посочени в член 8 и, ако е необходимо,
съдържа списък на други дейности.

Първата годишната работна програма се приема до 23 януари
2008 г.

3. Годишната работна програма се приема в съответствие с
процедурата по управление, посочена в член 10, параграф 3.

4. При процедурите по оценяване и по предоставяне на
безвъзмездни средства за дейности се вземат предвид, inter alia,
следните критерии:

а) съответствие на предложеното действие с годишната работна
програма, с целите, посочени в членове 2 и 3, и с видовете
мерки, посочени в член 4;

б) качеството на предложеното действие по отношение техния
замисъл, организация, представяне и очаквани резултати;

в) сумата, поискана за финансиране от страна на Общността, и
нейната целесъобразност спрямо очакваните резултати; и

г) въздействието на очакваните резултати върху целите,
определени в членове 2 и 3, и върху действията, посочени
в член 4.

5. Молбите за оперативни безвъзмездни средства, посочени в
член 4, буква в), се преценяват в светлината на:

а) съответствието им с целите на програмата;

б) качеството на планираните дейности;

в) потенциалните допълнителни ползи от тези дейности за
обществеността;

г) географското и социалното въздействие на осъществяваните
дейности;

д) степента на участие на граждани в организацията на
съответните образувания;

е) съотношението между разходите и ползите по отношение на
предложената дейност.

6. Решенията относно предложените дейности, посочени в
член 4, буква а), се приемат от Комисията в съответствие с
процедурата по управление, посочена в член 10, параграф 3.
Решенията относно проектите и дейностите, посочени в член
4, букви б) и в) съответно, се приемат от Комисията в
съответствие с процедурата на консултиране, посочена в член
10, параграф 2.

Решенията относно молби за безвъзмездни средства, свързани с
образувания или организации със стопанска цел, се приемат от
Комисията в съответствие с процедурата за управление, посочена
в член 10, параграф 3.

Член 10

Комитет

1. Комисията се подпомага от комитет.

2. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се
прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се
вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се
прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се
вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение
1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 11

Взаимно допълване

1. Търсят се синергия и взаимно допълване с други
инструменти на Общността, по-специално с общата програма
„Сигурност и гарантиране на свободите“, 7-та Рамкова програма
за научноизследователска и развойна дейност, както и
Програмата на Общността за общественото здраве. Гарантира се
взаимно допълване с методологията и най-добрите практики,
разработени от Центъра, по-специално по отношение на стати-
стическия елемент на информацията за наркотиците.

2. Програмата може да обменя ресурси с други инструменти
на Общността, по-специално с общите програми „Сигурност и
гарантиране на свободите“, „Солидарност и управление на мигра-
ционните потоци“ и 7-та Рамкова програма за научноизследо-
вателска и развойна дейност, с цел осъществяване на дейности,
отговарящи на целите на всички тези програми.
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3. Дейностите, финансирани по настоящото решение, не могат
да получават финансова подкрепа за същата цел от други
финансови инструменти на Общността. Комисията изисква от
бенефициерите на програмата да ѝ предоставят информация за
финансирането, получено от общия бюджет на Европейския
съюз и от други източници, както и информация за текущи
молби за финансиране.

Член 12

Бюджетни ресурси

1. Финансовият пакет, заделен за изпълнението на
настоящото решение, считано от 1 януари 2007 г. до 31
декември 2013 г., е в размер на 21 350 000 EUR.

2. Бюджетните ресурси, определени за предвидените в
програмата дейности, се вписват в годишните бюджетни
кредити на общия бюджет на Европейския съюз. Наличните
годишни бюджетни кредити се одобряват от бюджетния орган
в границите на финансовата рамка.

Член 13

Мониторинг

1. Комисията осигурява представянето от бенефициера на
технически и финансови доклади за напредъка на работата по
всяка дейност, финансирана от програмата, а до три месеца след
завършване на дейността се подава и окончателен доклад.
Комисията определя формата и съдържанието на докладите.

2. Комисията следи договорите и споразуменията, произ-
тичащи от изпълнението на програмата, да предвиждат, по-
специално, наблюдение и финансов контрол от Комисията (или
от упълномощен от нея представител), ако е необходимо
посредством проверки на място, включително извадкови
проверки, и одити от Сметната палата.

3. В срок от пет години след последното плащане, свързано с
дадена дейност, Комисията изисква от бенефициерите на
финансова подкрепа да съхраняват на разположение на
Комисията всички оправдателни документи, отнасящи се до
разходите за тази дейност.

4. На базата на резултатите от докладите и проверките на
място, посочени в параграфи 1 и 2, Комисията, ако е
необходимо, коригира размера или условията на отпускане на
първоначално одобрената финансовата подкрепа, както и
графика на плащанията, когато е необходимо.

5. Комисията предприема всякакви други стъпки, необходими
за проверка доколко финансираните дейности са осъществени
надлежно и в съответствие с разпоредбите на настоящото
решение и на Финансовия регламент.

Член 14

Защита на финансовите интереси на Общността

1. Комисията осигурява защитата на финансовите интереси на
Общността при осъществяването на дейности, финансирани по
настоящото решение, чрез прилагането на превантивни мерки
против измама, корупция и всякакви други незаконни
дейности, посредством ефективни проверки и чрез възстановяване
на неоснователно изплатените суми и, ако се открият
нередности, чрез ефективни и съразмерни санкции с възпиращ
ефект, съгласно регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95, (Евратом,
ЕО) № 2185/96 и (ЕО) № 1073/1999.

2. За дейности на Общността, финансирани по настоящото
решение, се прилагат регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 и
(Евратом, ЕО) № 2185/96 по отношение на всяко нарушение на
разпоредбите на общностното право, включително нарушения на
договорно задължение, предвидено на основание на програмата,
които са резултат от действие или бездействие на икономически
субект, който е ощетил или би могъл да ощети общия бюджет
на Европейския съюз или бюджети, управлявани от Общностите,
чрез неоправдани разходи.

3. Комисията намалява, спира или възстановява размера на
отпуснатата финансова подкрепа по дадена дейност, ако открие
нередности, включително неспазване на разпоредбите на
настоящото решение или на индивидуалното решение, договор
или споразумение, с които се отпуска въпросната финансова
подкрепа, или ако се окаже, че без да е потърсено
одобрението на Комисията, дейността е била подложена на
промяна, която противоречи на естеството или на условията за
изпълнение на проекта.

4. Ако крайният срок не бъде спазен или постигнатият
напредък при осъществяване на дейността оправдава само част
от предоставената финансова подкрепа, Комисията изисква от
бенефициера да ѝ представи обяснения в рамките на определен
срок. Ако бенефициерът не даде задоволителен отговор,
Комисията може да анулира изплащането на останалата
финансова подкрепа и да поиска възстановяване на вече
отпуснатите суми.

5. Комисията следи всяко неоснователно плащане да се
възстановява на Комисията. Върху всички суми, които не са
възстановени своевременно според условията, посочени във
Финансовия регламент, се начисляват лихви.
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Член 15

Оценка

1. Програмата се подлага на редовен мониторинг, целящ да
следи изпълнението на дейностите, извършвани по нея.

2. Комисията обезпечава редовна, независима и външна
оценка на програмата.

3. Комисията предоставя на Европейския парламент и на
Съвета:

а) годишна презентация относно изпълнението на програмата;

б) междинен доклад за оценка на получените резултати и за
изпълнението на програмата от гледна точка на
качествените и количествените ѝ аспекти не по-късно от 31
март 2011 г.;

в) съобщение за продължаване на програмата не по-късно от 30
август 2012 г.; и

г) ex post доклад за оценка не по-късно от 31 декември 2014 г.

Член 16

Публикуване на проекти

Всяка година Комисията публикува списъка с проектите, финан-
сирани по програмата, с кратко описание на всеки проект.

Член 17

Прозрачност

Комисията определя насоки за осигуряване на прозрачност на
финансирането, отпуснато по силата на настоящото решение.

Член 18

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публи-
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 януари 2007 г., с изключение на член 9,
параграфи 2 и 3 и член 10, параграф 3, които се прилагат от
датата на влизане в сила на настоящото решение.

Съставено в Страсбург на 25 септември 2007 година.

За Европейския парламент

Председател
H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател
M. LOBO ANTUNES
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