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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (2005-2008)

(2005/C 168/01)

Εισαγωγή

Το φαινόµενο των ναρκωτικών αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των πολιτών της Ευρώπης και
σηµαντική απειλή για την ασφάλεια και την υγεία της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η ΕΕ έχει περίπου δύο εκατ. προβλη-
µατικούς χρήστες ναρκωτικών. Η χρήση ναρκωτικών, ιδίως ανάµεσα στους νέους, βρίσκεται σε πρωτοφανώς υψηλά
επίπεδα. Το ποσοστό κρουσµάτων HIV/AIDS µεταξύ των χρηστών αυξάνει ακόµη περισσότερο την ανησυχία σε
πολλά κράτη µέλη. Η σκοπιµότητα να υιοθετηθεί µια σθεναρή στάση έναντι του λαθρεµπορίου ναρκωτικών σε όλα
τα επίπεδα και η ανάγκη µιας διακρατικής και συνεκτικής προσέγγισης στον τοµέα της καταπολέµησης του
λαθρεµπορίου ναρκωτικών αντικατοπτρίζεται στην έκδοση απόφασης-πλαισίου για τη θέσπιση των ελάχιστων
διατάξεων σχετικά µε τα στοιχεία της αντικειµενικής υπόστασης των εγκληµάτων και τις ποινές που ισχύουν στον
τοµέα της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών (1). ∆εδοµένου ότι το πρόβληµα των ναρκωτικών είναι παγκόσµιο, η
ΕΕ αναλαµβάνει δράση κάνοντας χρήση ορισµένων πολιτικών µέσων, όπως ο διάλογος για τα ναρκωτικά µε
διάφορες περιοχές του κόσµου. Η διαµόρφωση µιας ρεαλιστικής και αποτελεσµατικής αντιµετώπισης του παγκό-
σµιου αυτού προβλήµατος παραµένει πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τον ∆εκέµβριο του 2004, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-
2012) η οποία ορίζει το πλαίσιο, τους στόχους και τις προτεραιότητες δύο διαδοχικών τετραετών σχεδίων δράσης
που θα καταρτισθούν από την Επιτροπή. Η στρατηγική αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του πολυετούς
προγράµµατος «Το πρόγραµµα της Χάγης» για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης
στην ΕΕ. (2)

Η στρατηγική έχει ορισµένους µείζονες στόχους:

— την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, ευηµερίας και κοινωνικής συνοχής συµπληρώνοντας τη
δράση των κρατών µελών στον τοµέα της πρόληψης και της µείωσης της χρήσης ναρκωτικών, της εξάρτησης,
καθώς και των βλαβών που επιφέρουν τα ναρκωτικά στην υγεία και την κοινωνία.

— λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τα επιτεύγµατα και τις αξίες της ΕΕ όσον αφορά τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
ελευθερίες, να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για το ευρύ κοινό αναλαµβάνοντας δράση κατά της
παραγωγής ναρκωτικών, της διασυνοριακής διακίνησης ναρκωτικών και της εκτροπής πρόδροµων ουσιών
καθώς και εντείνοντας την προληπτική δράση κατά των εγκληµάτων που συνδέονται µε τα ναρκωτικά µέσω
αποτελεσµατικής συνεργασίας στηριγµένης σε µια κοινή προσέγγιση.
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(1) ΕΕ L 335 της 11.11.2004· η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης µέχρι τις 12 Μαΐου 2009 το αργότερο, στο
πλαίσιο του Σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών 2009-2012.

(2) Σηµείο 2.8 της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά. «Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σηµασία
της αντιµετώπισης του προβλήµατος των ναρκωτικών στα πλαίσια µιας συνολικής, ισόρροπης και πολυτοµεακής προσέγγισης
µεταξύ, αφενός µεν, της πολιτικής της πρόληψης, της παροχής βοήθειας και της απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, της πολι-
τικής για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και πρόδροµων ουσιών των ναρκωτικών και του
ξεπλύµατος χρήµατος, αφετέρου δε, της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα ναρκωτικά
2005-2012 θα προστεθεί στο πρόγραµµα αφού εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2004.»



— ενίσχυση των µηχανισµών συντονισµού της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται η συµπληρωµατικότητα της δράσης που
αναλαµβάνεται σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η συµβολή της στην αποτελεσµατι-
κότητα των πολιτικών καταπολέµησης των ναρκωτικών εντός της ΕΕ και στις σχέσεις της µε άλλους διεθνείς
εταίρους. Για το τελευταίο αυτό απαιτείται µια πλέον ευδιάκριτη ευρωπαϊκή θέση στα διεθνή φόρουµ όπως ο
ΟΗΕ και οι εξειδικευµένες υπηρεσίες του, που θα αντικατοπτρίζει τη δεσπόζουσα θέση της ΕΕ ως χορηγού
βοήθειας στον τοµέα αυτόν.

Η στρατηγική επικεντρώνεται στις δύο σηµαντικότερες διαστάσεις της πολιτικής για τα ναρκωτικά, τη µείωση της
προσφοράς και της ζήτησης. Καλύπτει επίσης ορισµένα διατοµεακά θέµατα: τη διεθνή συνεργασία, την έρευνα,
την ενηµέρωση και την αξιολόγηση.

Το σχέδιο δράσης που προτάθηκε από την Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε ορισµένες τροποποιήσεις,
λαµβάνει υπόψη την τελική αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά, καθώς και του σχεδίου δράσης
της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2000–2004) (1). Ασχολείται ιδίως µε τους τοµείς εκείνους οι οποίοι σύµφωνα µε την
αξιολόγηση πρέπει να σηµειώσουν περαιτέρω πρόοδο. Επαναλαµβάνει ορισµένους ουσιαστικούς στόχους που δεν
επιτεύχθηκαν στα πλαίσια του πρώτου σχεδίου δράσης. Η Επιτροπή διενήργησε επίσης µέσω εξειδικευµένης ιστο-
σελίδας µια πρώτη διαβούλευση µε την κοινωνία των πολιτών σχετικά µε τη µελλοντική πολιτική. Η διαβούλευση
αυτή θα διευρυνθεί από την Επιτροπή κατά τη χρονική διάρκεια του σχεδίου δράσης ώστε να περιλάβει ένα ευρύ
φάσµα εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ που θα συµµετέχουν σε διάλογο για τον
καλύτερο τρόπο αντιµετώπισης των σχετικών µε τα ναρκωτικά ζητηµάτων.

Ως προς τον απώτερο στόχο, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η στρατηγική και το σχέδιο δράσης δεν αποτελούν
αυτοσκοπό· ακόµη και αν επιτευχθούν όλοι οι στόχοι που περιλαµβάνουν, πρέπει να συµπεράνουµε ότι απέτυχαν
εάν δεν οδηγήσουν σε υπολογίσιµη µείωση του προβλήµατος των ναρκωτικών στις κοινωνίες µας. Αυτό
προσδοκούν οι πολίτες της Ευρώπης. Ο απώτερος στόχος του σχεδίου δράσης είναι να µειώσει σηµαντικά τη
διάδοση των ναρκωτικών µεταξύ του πληθυσµού και να περιορίσει την κοινωνική ζηµία και τις βλάβες στην υγεία
που προκαλεί η χρήση και το εµπόριο παράνοµων ναρκωτικών. Στόχος του είναι να προτείνει ένα πλαίσιο ισορ-
ροπηµένης προσέγγισης για τη µείωση της προσφοράς καθώς και της ζήτησης µέσω ορισµένων συγκεκριµένων
ενεργειών.

Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

— Οι ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να παρέχουν σαφή προστιθέµενη αξία και τα αποτελέσµατα πρέπει να είναι
ρεαλιστικά και µετρήσιµα.

— Οι ενέργειες πρέπει να είναι οικονοµικά αποδοτικές και να συµβάλλουν άµεσα στην επίτευξη ενός τουλάχιστον
από τους στόχους ή τις προτεραιότητες που τίθενται στη στρατηγική.

— Ο αριθµός των ενεργειών που αναλαµβάνονται σε κάθε τοµέα πρέπει να είναι ρεαλιστικός και να έχει ένα
συγκεκριµένο στόχο.

Όσον αφορά τη µεθοδολογία, η Επιτροπή δεν σχεδίασε αυτό το σχέδιο δράσης ως ένα στατικό κατάλογο πολι-
τικών στόχων, αλλά ως ένα δυναµικό όργανο πολιτικής. Ακολουθεί τη δοµή και τους στόχους της στρατηγικής
και εστιάζεται σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα σε ειδικούς τοµείς προτεραιότητας. Για κάθε ενέργεια θα χρησιµο-
ποιηθούν εργαλεία και δείκτες αξιολόγησης που καταρτίστηκαν µε τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακο-
λούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας (ΕΚΠΤΝ) και της Ευρωπόλ, που θα βοηθήσουν την Επιτροπή να
παρακολουθήσει την εφαρµογή του σχεδίου δράσης. Με αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα δηµοσιεύει ετήσια έκθεση
και, κατά περίπτωση, θα προτείνει τις δέουσες προσαρµογές.

Στο σχέδιο αναφέρεται σαφώς η ευθύνη για την υλοποίηση των ενεργειών και την τήρηση των προθεσµιών. Για
την παρακολούθηση της υλοποίησης, θα γίνονται συστάσεις σχετικά µε την υλοποίηση ή τον προσδιορισµό της
αδυναµίας υλοποίησης στόχων που δεν έχουν εκπληρωθεί ή είναι απίθανο να εκπληρωθούν εµπρόθεσµα. Η
Επιτροπή θα διενεργήσει το 2008 αξιολόγηση του αντικτύπου µε σκοπό να προτείνει δεύτερο σχέδιο δράσης για
την περίοδο 2009-2012, ενώ θα προβεί στην τελική αξιολόγηση της στρατηγικής και των σχεδίων δράσης το
2012. Οι αξιολογήσεις αυτές θα υπερβαίνουν τα αυστηρά όρια του σχεδίου δράσης και θα περιλαµβάνουν, βάσει
των εργασιών του ΕΚΠΝΤ και της Ευρωπόλ, γενική επισκόπηση της εξέλιξης της κατάστασης που επικρατεί στην
Ευρώπη στον τοµέα των ναρκωτικών.

Το σχέδιο δράσης έχει φιλόδοξους στόχους, αλλά ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα των προβληµάτων που αντιµε-
τωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες. Τηρεί τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και αφήνει το πεδίο
ελεύθερο για τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διακρατικές ενέργειες, ενώ συγχρόνως ενθαρρύνει όλους τους
παράγοντες να εξετάσουν µε ποιο τρόπο µπορούν οι ενέργειες αυτές να αλληλο-υποστηρίζονται και να συµβάλ-
λουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά.
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(1) COM(2004) 707 τελικό.



ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Προσδιορίσιµο αποτέλεσµα:

Ο συντονισµός είναι η βάση για την εδραίωση και τη διεξαγωγή επιτυχηµένης στρατηγικής στην καταπολέµηση των ναρκωτικών. Ο συντονισµός της πολιτικής στον τοµέα των ναρκωτικών στο επίπεδο της ΕΕ θα πρέπει να
γίνεται µέσω της Οριζόντιας Οµάδας «Ναρκωτικά» (ΟΟΝ). Η ΟΟΝ θα πρέπει να ασχολείται τακτικά µε τις εξωτερικές πτυχές της πολιτικής στον τοµέα των ναρκωτικών. Οι εθνικές αρχές που είναι αρµόδιες για το συντονισµό
θεµάτων και πολιτικών που αφορούν τα ναρκωτικά, θα συµβάλλουν στην πρακτική εφαρµογή των σχεδίων δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης εθνικών προγραµµάτων.

(Σχετικές προτεραιότητες 17, 18, 19, 20, 21 της Στρατηγικής)

Στόχος Ενέργεια
Χρονοδιά-
γραµµα (1)

Αρµόδιος
φορέας (2) (3) (4) Εργαλείο αξιολόγησης/δείκτης

1. Εξασφάλιση µια ισορροπηµένης, πολυκλαδικής προσέγ-
γισης

Τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την εθνική
τους νοµοθεσία και τις διοικητικές δοµές τους, να θεσπί-
σουν µία συνολική εθνική στρατηγική και ένα ή περισσό-
τερα σχέδια δράσης για τα ναρκωτικά και να µεριµνήσουν
ώστε οι εθνικές στρατηγικές/σχέδια δράσης να ευθυγραµµί-
ζονται µε τη στρατηγική/σχέδια δράσης της ΕΕ

2007 ΚΜ Ετήσια έκθεση της COM για τις εθνικές στρατηγικές/σχέδια
δράσης, σε συνεργασία µε το ΕΚΠΝΤ

2. Αποτελεσµατικός συντονισµός σε ενωσιακό και σε εθνικό
επίπεδο

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή να έχουν έναν πλήρως
επιχειρησιακό µηχανισµό συντονισµού στον τοµέα των
ναρκωτικών και να υποδείξουν ένα άτοµο, µια υπηρεσία ή
έναν φορέα που θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή στον
τοµέα των ναρκωτικών

2007 ΚΜ
COM

Τα ΚΜ να υποβάλλουν έκθεση στην COM όσον αφορά τις
υφιστάµενες εθνικές δοµές συντονισµού
Ετήσια έκθεση της COM σχετικά µε τις εθνικές δοµές, σε
συνεργασία µε το ΕΚΠΝΤ

3. Ενίσχυση της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών 1. Έκδοση πράσινης βίβλου από την Επιτροπή σχετικά µε
τους τρόπους αποτελεσµατικής συνεργασίας µε την
κοινωνία των πολιτών

2006 COM Πράσινη Βίβλος της COM

2. Τα κράτη µέλη να παρέχουν τη δυνατότητα στην
κοινωνία των πολιτών να διατυπώνει τη γνώµη της

2007 ΚΜ Έκθεση των ΚΜ προς την ΟΟΝ µέχρι το 2008

4. Αποτελεσµατικός συντονισµός στο Συµβούλιο 1. Η ΟΟΝ να επικεντρώσει τις δραστηριότητές της στην
παρακολούθηση της εφαρµογής του σχεδίου δράσης
της ΕΕ

Συνεχίζεται Συµβούλιο Ετήσια Ανασκόπηση Προόδου από την COM

2. Η ΟΟΝ να είναι το κύριο φόρουµ του Συµβουλίου για
το συντονισµό της ΕΕ στον τοµέα των ναρκωτικών.
Αποτελεσµατικός συντονισµός µεταξύ της ΟΟΝ και
άλλων Οµάδων Εργασίας του Συµβουλίου που ασχο-
λούνται µε ζητήµατα ναρκωτικών, συµπεριλαµβα-
νοµένων των εξωτερικών σχέσεων (π.χ. ΟΕ Αστυνοµικής
Συνεργασίας, ΟΕ Τελωνειακής Συνεργασίας, Πολυτο-
µεακή Οµάδα για το Οργανωµένο Έγκληµα, ΟΕ ∆ηµό-
σιας Υγείας κ.λπ.)

Συνεχίζεται PRES
Συµβούλιο

Έκθεση άλλων οµάδων εργασίας του Συµβουλίου (ή της
PRES) προς την ΟΟΝ όσον αφορά ζητήµατα που σχετί-
ζονται µε τα ναρκωτικά
Τα αποτελέσµατα των συζητήσεων της ΟΟΝ όσον αφορά
ζητήµατα ναρκωτικών που σχετίζονται µε τις εξωτερικές
σχέσεις να αναφέρονται στις σχετικές οµάδες εργασίας και
αντιστρόφως
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5. Συστηµατική ενσωµάτωση της πολιτικής στον τοµέα των
ναρκωτικών στις σχέσεις και τις συµφωνίες µε τις οικείες
τρίτες χώρες

1. Εξασφάλιση ότι τα σχέδια δράσης της ΕΕ για τις
διάφορες περιοχές θεσπίζονται µόνον εφόσον χορη-
γούνται οι κατάλληλοι πόροι για την υλοποίησή τους

Συνεχίζεται Συµβούλιο Έκθεση της COM µέχρι το 2008

2. Να περιληφθεί ειδική διάταξη για τη συνεργασία στον
τοµέα των ναρκωτικών στις νέες συµφωνίες µε τρίτες
χώρες/περιοχές. Η ΟΟΝ θα τηρείται ενήµερη όσον
αφορά την έναρξη σχετικών διαπραγµατεύσεων

Ετησίως Συµβούλιο
COM

Αριθµός νέων συµφωνιών µε ειδική διάταξη σχετικά µε τα
ναρκωτικά

6. ∆ιατήρηση τακτικού φόρουµ για τον ενωσιακό συντονισµό Η προεδρία να παρέχει τη δυνατότητα στους αρµοδίους
για το συντονισµό στον τοµέα των ναρκωτικών να
συναντώνται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε
τις εθνικές εξελίξεις, να επανεξετάζει τη δυνατότητα µεγα-
λύτερης συνεργασίας και να επικεντρώνεται στην
υλοποίηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ

Ανά εξάµηνο PRES
KM
COM

Έκβαση των συνεδριάσεων

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Προσδιορίσιµο αποτέλεσµα:

Μετρήσιµη µείωση της χρήσης ναρκωτικών, της εξάρτησης και των υγειονοµικών και κοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά, µέσω της ανάπτυξης και της βελτίωσης ενός αποτελεσµατικού και ολοκληρωµένου
συνολικού συστήµατος µε βάση τη γνώση για τη µείωση της ζήτησης συµπεριλαµβανοµένων µέτρων πρόληψης, έγκαιρης παρέµβασης, αγωγής, µείωσης των βλαβών, αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης στα ΚΜ της
ΕΕ. Τα µέτρα µείωσης της ζήτησης ναρκωτικών πρέπει να λάβουν υπόψη προβλήµατα που συνδέονται µε την υγεία καθώς και κοινωνικά προβλήµατα που προκαλούνται από τη χρήση παράνοµων ψυχοτρόπων ουσιών και από
την πολυτοξικοµανία σε συνδυασµό µε νόµιµες ψυχοτρόπες ουσίες όπως ο καπνός, το οινόπνευµα και τα φάρµακα.

(Σχετικά µε τις προτεραιότητες 23, 24 και 25 της Στρατηγικής)

Στόχος Ενέργεια Χρονοδιάγραµµα
Αρµόδιος
φορέας

Εργαλείο αξιολόγησης/∆είκτης

7. Βελτίωση της πρόσβασης στα µέτρα µείωσης της ζήτησης
ναρκωτικών, επέκταση του πεδίου εφαρµογής τους και
βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των µέτρων αυτών

Να βελτιωθεί η πρόσβαση στα προγράµµατα µείωσης της
ζήτησης ναρκωτικών, να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής
τους, να βελτιωθεί η ποιότητα και η αξιολόγηση των προ-
γραµµάτων αυτών και να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών
Αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση και τακτική ενηµέ-
ρωση της βάσης δεδοµένων EDDRA (ανταλλαγή πληρο-
φοριών στο πλαίσιο της δράσης για τη µείωση της ζήτησης
ναρκωτικών) που βασίζεται στο ΕΚΠΝΤ και άλλων βάσεων
δεδοµένων

2007 ΚΜ
ΕΚΠΝΤ

Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της πρόσβασης στα µέτρα
στον τοµέα της ζήτησης ναρκωτικών καθώς και της αποτελε-
σµατικότητας των µέτρων αυτών (δείκτες ζήτησης αγωγής
ΕΚΠΝΤ, ανάλυση δεδοµένων EDDRA
Η χρήση ναρκωτικών και η αντίληψη των κινδύνων που
συνδέονται µε τη χρήση ναρκωτικών από το ευρύ κοινό
καθώς και στις σχολικές µελέτες (ΕΚΠΝΤ)
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8. Βελτίωση της πρόσβασης στα σχολικά προγράµµατα
πρόληψης καθώς και της αποτελεσµατικότητάς τους,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία

1. Να εξασφαλιστεί ότι εκτεταµένα, αποτελεσµατικά και
αξιολογηµένα προγράµµατα πρόληψης, που καλύπτουν
τόσο τις νόµιµες όσο και τις παράνοµες ψυχοτρόπες
ουσίες, καθώς και την πολυτοξικοµανία, περιλαµβά-
νονται στα σχολικά προγράµµατα ή εφαρµόζονται σε
όσο το δυνατό ευρύτερη κλίµακα

2007 ΚΜ Αριθµός ΚΜ που έχουν προβλέψει εκτεταµένα αποτελε-
σµατικά προγράµµατα για την πρόληψη των ψυχοτρόπων
ουσιών στα σχολεία. Ποσοστό µαθητών που προσεγγίστηκαν

2. Υποστήριξη υλοποίησης και ανάπτυξης κοινών προ-
γραµµάτων των δηµόσιων υπηρεσιών, των σχολικών
κοινοτήτων και των σχετικών ΜΚΟ στον τοµέα της
πρόληψης

2007 ΚΜ Το αυτό

9. Οργάνωση, ανάπτυξη και βελτίωση επιλεκτικής πρόληψης
και νέων τρόπων προσέγγισης οµάδων στόχου, π.χ. µε τη
χρήση διαφόρων µέσων µαζικής ενηµέρωσης και νέων
τεχνολογιών των πληροφοριών

Ανάπτυξη και βελτίωση προγραµµάτων πρόληψης για
επιλεγµένες οµάδες στόχους (π.χ. πλανόδιοι λαθροπωλητές,
κοινωνικά µειονεκτικές οµάδες, κοινωικά αποκλεισµένα
παιδιά και προβληµατικές οικογένειες, νέοι που εγκαταλεί-
πουν το σχολείο) και για ειδικές καταστάσεις (π.χ.
ναρκωτικά και οδήγηση, ναρκωτικά στο χώρο εργασίας,
ναρκωτικά στους χώρους ψυχαγωγίας) λαµβάνοντας υπόψη
τις διαφορές των φύλων

2008 ΚΜ
COM

Ποσοστό προγραµµάτων πρόληψης διαθέσιµων για ειδικές
οµάδες στόχους (ΕΚΠΝΤ)
Μελέτη της COM. σχετικά µε τις επιπτώσεις στην οδήγηση
των οινοπνευµατωδών, των ναρκωτικών και των φαρµακευ-
τικών ουσιών, το αργότερο µέχρι το 2008
Αριθµός κρατών µελών που έχουν εφαρµόσει προγράµµατα
στο χώρο εργασίας
Αριθµός, πεδίο εφαρµογής και αξιολογηµένη αποτελεσµατι-
κότητα σχεδίων πρόληψης σε χώρους ψυχαγωγίας (ΕΚΠΝΤ)

10. Βελτίωση µεθόδων για την έγκαιρη διαπίστωση των παρα-
γόντων κινδύνου, καθώς και έγκαιρης παρέµβασης

1. Ανίχνευση παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται µε τη
χρήση ναρκωτικών από µέρους διαφόρων οµάδων
στόχου, ιδίως δε από νέους και διάδοση του ευεργε-
τήµατος των προγραµµάτων έγκαιρης παρέµβασης και
την κατάρτισης επαγγελµατικών

Συνεχίζεται ΚΜ Έκθεση των ΚΜ σχετικά µε παράγοντες κινδύνου που σχετί-
ζονται µε τη χρήση ναρκωτικών από µέρους διαφόρων
οµάδων στόχου, και ιδίως από νέους

2. Εξασφάλιση της παροχής κατάρτισης σε σχετικούς επαγ-
γελµατίες που έρχονται σε επαφή µε δυνητικούς
χρήστες ναρκωτικών, ιδίως δε νέους

Συνεχίζεται ΚΜ Έκθεση των ΚΜ σχετικά µε την εκτίµηση του ποσοστού
επαγγελµατιών που παρακολουθούν τέτοιου είδους εκπαί-
δευση, το αργότερο µέχρι το 2008
Ηλικία πρώτης κατανάλωσης ναρκωτικών/πρώτης
αναζήτησης θεραπείας (ΕΚΠΝΤ)

3. Εφαρµογή προγραµµάτων έγκαιρης παρέµβασης, καθώς
και µέτρων που σχετίζονται ειδικότερα µε τη δοκιµα-
στική χρήση ψυχοτρόπων ουσιών

Συνεχίζεται ΚΜ Αριθµός υλοποιηµένων προγραµµάτων έγκαιρης παρέµβασης
(ΕΚΠΝΤ)
Εκτιµώµενος αριθµός ατόµων µε τα οποία έχει γίνει επαφή
(ΕΚΠΝΤ)
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11. Εξασφάλιση της διάθεσης στοχοθετηµένων και διαφορο-
ποιηµένων προγραµµάτων θεραπείας και αποκατάστασης
καθώς και της πρόσβασης σε αυτά

1. ∆ιάθεση δυνατοτήτων θεραπείας που να καλύπτουν
διάφορες ψυχοκοινωνικές και φαρµακολογικές
προσεγγίσεις και που να ανταποκρίνονται σε αιτήµατα
θεραπείας

Συνεχίζεται ΚΜ ∆είκτες σχετικά µε την αναζήτηση θεραπείας και τη διαθεσι-
µότητα θεραπευτικών αγωγών (ΕΚΠΝΤ)

2. Κατάστρωση στρατηγικών και κατευθυντήριων γραµµών
για την αύξηση της διαθεσιµότητας υπηρεσιών όσον
αφορά τους χρήστες ναρκωτικών που δεν έχουν έλθει
σε επαφή µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες, και πρόσβαση
σε αυτές

Συνεχίζεται ΚΜ ∆είκτες σχετικά µε την αναζήτηση θεραπείας και τη διαθεσι-
µότητα θεραπευτικών αγωγών (ΕΚΠΝΤ)

3. Βελτίωση της πρόσβασης στα προγράµµατα αποκατά-
στασης και κοινωνικής επανένταξης και επέκταση του
πεδίου εφαρµογής τους µε ιδιαίτερη προσοχή στις ειδι-
κευµένες (κοινωνικές, ψυχολογικές, ιατρικές) υπηρεσίες
για τους νέους που χρησιµοποιούν ναρκωτικά

Συνεχίζεται ΚΜ Αριθµός ατόµων που καλύπτονται από τα προγράµµατα
αυτά (ΕΚΠΝΤ)

4. Οργάνωση και προώθηση της διάδοσης πληροφοριών
σχετικά µε τα διαθέσιµα προγράµµατα αγωγής και
αποκατάστασης

Συνεχίζεται ΚΜ Αριθµός εθνικών και τοπικών εκστρατειών (ΕΚΠΝΤ)

12. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών θεραπευτικής
αγωγής

Στήριξη της ανάπτυξης τεχνογνωσίας σχετικά µε τη θερα-
πευτική αγωγή των τοξικοµανών και παράλληλη ανάπτυξη
και στήριξη της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον
τοµέα αυτό

2008 Συµβούλιο
COM

Έκθεση της COM, το αργότερο µέχρι το 2007

13. Περαιτέρω ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για τους
ναρκοµανείς αντί του εγκλεισµού τους στις φυλακές και
παροχή στους κρατούµενους θεραπειών απεξάρτησης,
λαµβανοµένης δεόντως υπόψη της εθνικής νοµοθεσίας

1. Αποτελεσµατική χρησιµοποίηση και περαιτέρω ανά
πτυξη εναλλακτικών λύσεων αντί της φυλάκισης όσον
αφορά τους ναρκοµανείς

Συνεχίζεται ΚΜ Έκθεση των ΚΜ στην ΟΟΝ, το αργότερο µέχρι το 2008

2. Ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόληψη, τη θεραπεία και
τον περιορισµό των ολέθριων επιπτώσεων των ναρκω-
τικών στους κρατούµενους στις φυλακές, υπηρεσιών
επανένταξης µετά την αποφυλάκιση και µεθόδων για
την παρακολούθηση/ανάλυση της χρήσης ναρκωτικών
από τους κρατούµενους

Συνεχίζεται ΚΜ
COM

Πρόταση σύστασης της COM, το αργότερο µέχρι το 2007
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14. Πρόληψη των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται µε
τη χρήση ναρκωτικών

Εφαρµογή της σύστασης του Συµβουλίου για την πρόληψη
και τη µείωση των προβληµάτων υγείας των συναφών µε
την εξάρτηση από τα ναρκωτικά

Συνεχίζεται ΚΜ Έκθεση της COM, το αργότερο µέχρι το 2006

15. Ύπαρξη υπηρεσιών για τη µείωση των ζηµιών που
οφείλονται στα ναρκωτικά και δυνατότητα πρόσβασης σε
αυτές

Βελτίωση της πρόσβασης των ναρκοµανών σε όλες τις
σχετικές υπηρεσίες και δυνατότητες θεραπείας µε σκοπό τη
µείωση των βλαβών, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την
εθνική νοµοθεσία

Συνεχίζεται ΚΜ ∆είκτες σχετικά µε τις αιτήσεις θεραπείας και τη διαθεσι-
µότητα θεραπειών (ΕΚΠΝΤ)
Ανάλυση διαφόρων τύπων υπηρεσιών για τη µείωση των
ζηµιών και των βλαβών που διατίθενται στα ΚΜ (ΕΚΠΝΤ)

16. Πρόληψη της διάδοσης του HIV/AIDS, της ηπατίτιδας Γ
και άλλων λοιµωδών νόσων και ασθενειών που µεταδί-
δονται µε το αίµα

Εξασφάλιση της εφαρµογής γενικών και συντονισµένων
εθνικών ή/και περιφερειακών προγραµµάτων για το HIV/
AIDS, την ηπατίτιδα Γ και άλλων ασθενειών που µεταδί-
δονται µε το αίµα. Τα προγράµµατα αυτά θα πρέπει να
ενταχθούν στις γενικές κοινωνικές υπηρεσίες και τις
υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης

Συνεχίζεται ΚΜ
COM

∆είκτες όσον αφορά τη διάδοση του HIV, της ηπατίτιδας Γ
και άλλων λοιµωδών νόσων(ΕΚΠΝΤ)

17. Μείωση του αριθµού των θανάτων που συνδέονται µε τα
ναρκωτικά

Η µείωση του αριθµού των θανάτων που συνδέονται µε τα
ναρκωτικά πρέπει να αποτελέσει ειδικό στόχο σε όλα τα
επίπεδα µε ειδικά σχεδιασµένες παρεµβάσεις για τον σκοπό
αυτό, όπως η προώθηση των εργασιών προσέγγισης, π.χ.
εργασιών εξωτερικών µονάδων, µέσω καλά καταρτισµένων
φορέων παροχής υγειονοµικής περίθαλψης

Συνεχίζεται ΚΜ ∆είκτης του αριθµού των θανάτων που συνδέονται µε τα
ναρκωτικά (ΕΚΠΝΤ)

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προσδιορίσιµο αποτέλεσµα:

Μετρήσιµη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της γνωστικής βάσης των παρεµβάσεων επιβολής του νόµου και των δράσεων της ΕΕ και των κρατών µελών της οι οποίες στρέφονται κατά της παρα-
γωγής, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, της εκτροπής πρόδροµων ουσιών, καθώς και της εκτροπής πρόδροµων ουσιών των συνθετικών ναρκωτικών οι οποίες εισάγονται στην ΕΕ, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών
και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, του ξεπλύµατος χρηµάτων που συνδέεται µε το έγκληµα που σχετίζεται µε τα ναρκωτικά. Αυτό θα επιτευχθεί αν τεθεί στο στόχαστρο το οργανωµένο έγκληµα στον τοµέα των
ναρκωτικών, εάν γίνει χρήση των υφισταµένων µέσων και πλαισίων, εάν, ανάλογα µε την περίπτωση, επιλεγεί η περιφερειακή ή η θεµατική συνεργασία και εάν αναζητηθούν τρόποι για να ενταθεί η προληπτική δράση σε σχέση
µε το έγκληµα που σχετίζεται µε τα ναρκωτικά.

(Σχετικές προτεραιότητες 27.1, 27.2, 27.3 και 27.4 της Στρατηγικής)

Στόχος Ενέργεια Χρονοδιάγραµµα
Αρµόδιος
φορέας

Εργαλείο αξιολόγησης/∆είκτης

18. Εντατικοποίηση και ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ
των αρχών επιβολής του νόµου των κρατών µελών και,
όπου κρίνεται σκόπιµο, της Ευρωπόλ, της Eurojust, των
τρίτων χωρών και των διεθνών οργανώσεων, για την κατα-
πολέµηση της διεθνώς οργανωµένης παραγωγής και
διακίνησης ναρκωτικών

1. Εφαρµογή:
— επιχειρησιακών σχεδίων αστυνόµευσης, όπως είναι

οι κοινές οµάδες έρευνας, οι κοινές επιχειρήσεις
τελωνειακής επιτήρησης και οι κοινές έρευνες

— σχεδίων ειδικών πληροφοριών για την αστυνόµευση
µε στόχο τη βελτίωση αφενός της κατάστασης των
πληροφοριών και αφετέρου των σχετικών παρεµβά-
σεων. Στα σχέδια αυτά θα πρέπει να συµµετέχουν
τουλάχιστον 2 κράτη µέλη, τα δε σχέδια θα πρέπει
να επικεντρώνονται στην παραγωγή ναρκωτικών,
στην παράνοµη διασυνοριακή διακίνηση και στα
εγκληµατικά δίκτυα που συµµετέχουν στις δραστη-
ριότητες αυτές

Συνεχίζεται ΚΜ (5)
Ευρωπόλ
Eurojust

Αριθµός επιχειρησιακών σχεδίων και σχεδίων ειδικών πληρο-
φοριών για την αστυνόµευση, που έχουν δροµολογηθεί ή
ολοκληρωθεί
Ποσότητα και αξία προδρόµων ουσιών και ναρκωτικών που
κατασχέθηκαν
Αριθµός εγκληµατικών οµάδων που διαλύθηκαν
Αριθµός καταργηθέντων παράνοµων εργαστηρίων
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2. Προσπάθεια πλήρους αξιοποίησης του επιχειρησιακού
και στρατηγικού δυναµικού της Ευρωπόλ, µε βάση την
υφιστάµενη συνεργασία µεταξύ Ευρωπόλ και Εθνικών
Μονάδων Ευρωπόλ και µέσω της βελτίωσης της
κατάστασης παροχής και διανοµής ειδικών πληρο-
φοριών, µε:
— τη βελτίωση από µέρους των κρατών µελών της

συνέπειας µε την οποία οι σχετικές ζωντανές πληρο-
φορίες (πληροφορίες όπως ορίζονται από την
εντολή των αρχείων δεδοµένων εργασίας προς
ανάλυση) όσον αφορά οµάδες και διαδροµές
παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, αποστέλλονται
στην υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις της
σύµβασης για την Ευρωπόλ που διέπουν αυτήν την
ανταλλαγή πληροφοριών

— τη βελτίωση από µέρους των κρατών µελών της
συνέπειας µε την οποία αποστέλλουν δεδοµένα
σχετικά µε κατασχέσεις στην Ευρωπόλ·

— την εξασφάλιση από µέρους της Ευρωπόλ ότι οι
συγκεντρωθείσες πληροφορίες διατίθενται προς
επιχειρησιακή και στρατηγική χρήση των κρατών
µελών·

— την παροχή από µέρους της Ευρωπόλ περιοδικών
στρατηγικών εκτιµήσεων απειλών µε βάση τα
δεδοµένα αυτά·

— την αξιολόγηση της επιτυχίας και του επιχειρη-
σιακού αντικτύπου του κύκλου συγκέντρωσης,
ανάλυσης, διανοµής πληροφοριών και της συνακό-
λουθης επιχειρησιακής δράσης, και επιδίωξη των
βελτιώσεων που καταδεικνύονται ως αναγκαίες.

Συνεχίζεται ΚΜ
Ευρωπόλ

Εκθέσεις της Ευρωπόλ

3. Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ
προκειµένου να ανασχεθεί η ροή ναρκωτικών από τις
τρίτες χώρες

Συνεχίζεται ΚΜ Ποσότητα και αξία των ναρκωτικών και των προδρόµων
ουσιών που έχουν κατασχεθεί στα εξωτερικά σύνορα
Εκθέσεις των κρατών µελών σχετικά µε τις ενέργειες που
έχουν αναληφθεί από υπηρεσίες για την ενίσχυση των
ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα

4. ∆ιεξαγωγή ειδικών δράσεων για την καταπολέµηση της
διασυνοριακής παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών εντός
της ΕΕ

Συνεχίζεται ΚΜ Εκθέσεις των κρατών µελών σχετικά µε ειδικές δράσεις που
ανελήφθησαν

5. Εκτίµηση της σκοπιµότητας ανάπτυξης στρατηγικής για
τη χρήση των αποτελεσµάτων της εγκληµατολογικής
ανάλυσης όσον αφορά την ηρωίνη και την κοκαΐνη για
στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους αστυνό-
µευσης και διατύπωση σχετικών συστάσεων

2006 ΚΜ Ολοκλήρωση έκθεσης σκοπιµότητας που περιλαµβάνει
συστάσεις
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19. Μείωση της παραγωγής και της διασυνοριακής
παράνοµης διακίνησης ηρωίνης, κοκαΐνης και κάνναβης

Εφαρµογή κοινών πολυκλαδικών επιχειρησιακών σχεδίων
και σχεδίων συγκέντρωσης πληροφοριών, ανταλλαγή βέλτι-
στων πρακτικών, και βελτίωση των εργασιών για την κατα-
πολέµηση των ναρκωτικών. Επικέντρωση των εργασιών
αυτών στις εξωτερικές χώρες και περιοχές που συµµετέχουν
στην παραγωγή και τη διασυνοριακή παράνοµη διακίνηση
ηρωίνης, κοκαΐνης και κάνναβης προς την ΕΕ

Συνεχίζεται ΚΜ
Ευρωπόλ

Αριθµός επιχειρήσεων που δροµολογήθηκαν ή
ολοκληρώθηκαν
Ποσότητα και αξία της ηρωίνης, της κοκαΐνης και της
κάνναβης που κατασχέθηκαν
Αριθµός εγκληµατικών οµάδων που διαλύθηκαν

20. Μείωση της παραγωγής και της προσφοράς συνθετικών
ναρκωτικών (ΑΤS)

1. Ανάπτυξη επιχειρήσεων και σχεδίων συγκέντρωσης
πληροφοριών και καταπολέµηση της παραγωγής και
της παράνοµης διακίνησης συνθετικών ναρκωτικών. Στις
επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να συµµετέχουν τουλάχι-
στον 2 κράτη µέλη. Εν προκειµένω θα πρέπει να γίνεται
πλήρης αξιοποίηση του σχεδίου Synergy

Συνεχίζεται ΚΜ (6)
Ευρωπόλ

Αριθµός επιχειρήσεων και σχεδίων συγκέντρωσης πληρο-
φοριών που δροµολογήθηκαν ή ολοκληρώθηκαν
Ποσότητα και αξία των συνθετικών ναρκωτικών και των
προδρόµων ουσιών συνθετικών ναρκωτικών που
κατασχέθηκαν
Αριθµός εγκληµατικών οµάδων που διαλύθηκαν
Αριθµός καταργηθέντων παράνοµων εργαστηρίων

2. Εκπόνηση µακροπρόθεσµης λύσης σε επίπεδο ΕΕ για τη
χρήση των αποτελεσµάτων εγκληµατολογικής ανάλυσης
όσον αφορά συνθετικά ναρκωτικά για στρατηγικούς και
επιχειρησιακούς στόχους αστυνόµευσης. Η εκπόνηση
της λύσης αυτής θα πρέπει να γίνει από υπηρεσίες
επιβολής του νόµου και εγκληµατολογικές αρχές που
θα συνεργασθούν και θα βασισθούν στις εµπειρίες στον
τοµέα αυτό

2008 ΚΜ
COM
Ευρωπόλ

Έκθεση για την εκπόνηση µακροπρόθεσµης λύσης (7)

3. Πλήρης εφαρµογή της απόφασης του Συµβουλίου για
την ανταλλαγή πληροφοριών, την εκτίµηση κινδύνου
και τον έλεγχο των νέων ψυχοτρόπων ουσιών

Συνεχίζεται Συµβούλιο
ΚΜ
COM
Ευρωπόλ
ΕΚΠΝΤ
Ευρωπαϊκός
Οργανισµός
Φαρµάκων

Ετήσια έκθεση Ευρωπόλ/ΕΚΠΝΤ προς το Συµβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την COM

21. Καταπολέµηση των σοβαρών µορφών εγκληµατικών ενερ-
γειών στον τοµέα της εκτροπής και της λαθρεµπορίας των
χηµικών πρόδροµων ουσιών µε την εντατικοποίηση της
συνεργασίας µεταξύ των αρχών επιβολής του νόµου των
κρατών µελών και, αν χρειαστεί, των τρίτων χωρών, της
Ευρωπόλ, της Eurojust και διεθνών οργανώσεων

Εφαρµογή σχεδίων αστυνόµευσης όπως η Κοινή Ευρωπαϊκή
Μονάδα για τις Πρόδροµες Ουσίες. Στα σχέδια αυτά θα
πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον 2 κράτη µέλη

Συνεχίζεται ΚΜ (8)
Ευρωπόλ
Eurojust

Αριθµός σχεδίων αστυνόµευσης που δροµολογήθηκαν ή
ολοκληρώθηκαν
Ποσότητα και αξία των προδρόµων ουσιών και των ναρκω-
τικών που κατασχέθηκαν
Αριθµός εγκληµατικών οµάδων που διαλύθηκαν
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22. Πρόληψη της εκτροπής προδρόµων ουσιών, ιδίως προ-
δρόµων ουσιών συνθετικών ναρκωτικών που εισάγονται
στην ΕΕ

1. Εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ στον τοµέα των προ-
δρόµων ουσιών και ιδιαίτερα της συνεργασίας µεταξύ
κρατών µελών σχετικά µε τους ελέγχους της εισαγωγής
προδρόµων ουσιών των συνθετικών ναρκωτικών και
ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ
από µέρους των τελωνειακών αρχών ή άλλων αρµοδίων
αρχών και ενίσχυση των ενδοκοινοτικών ελέγχων

Συνεχίζεται ΚΜ (9)
COM

Αριθµός κατασχέσεων/αποστολών που ανασχέθηκαν

2. Στήριξη των διεθνών επιχειρήσεων της UN INCB
(∆ιεθνούς Επιτροπής Ελέγχου των Ναρκωτικών) και
ιδιαίτερα του σχεδίου Prism

Συνεχίζεται ΚΜ
COM
Ευρωπόλ

Αριθµός κατασχέσεων/αποστολών που ανασχέθηκαν

3. Ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών των
κρατών µελών για τον έλεγχο των προδρόµων ουσιών
και της βιοµηχανίας

Συνεχίζεται ΚΜ
COM

Αριθµός Μνηµονίων/παροµοίων ρυθµίσεων µε τη βιοµηχανία
ή/και αριθµός σεµιναρίων µε τη βιοµηχανία
Αριθµός κοινοποιήσεων και αριθµός ερευνών που προέκυψαν
από αυτές

23. Εστίαση στο ξέπλυµα χρηµάτων και στην κατάσχεση
συσσωρευθέντων περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται
µε το έγκληµα που σχετίζεται µε τα ναρκωτικά

1. Εφαρµογή επιχειρησιακών σχεδίων αστυνόµευσης όπως
(i) Σχεδίων για τη δίωξη οργανώσεων λαθρεµπορίου

συµπεριλαµβανοµένων ταυτοχρόνων και ενδελεχών
ερευνών των οικονοµικών και των περιουσιακών
στοιχείων των εγκληµατιών (κάθε είδους) µε στόχο
τη µεγιστοποίηση της ανάκτησης περιουσιακών
στοιχείων και τη συγκέντρωση/ανταλλαγή σχετικών
πληροφοριών· και

(ii) Σχεδίων µε στόχο την ανίχνευση και την ανάσχεση
χρηµατικών ροών εγκληµατικής προέλευσης στο
εσωτερικό της ΕΕ και από την ΕΕ προς ειδικούς
προορισµούς υψηλού κινδύνου εκτός της ΕΕ και
χωρών καταγωγής

Τα εν λόγω επιχειρησιακά σχέδια αστυνόµευσης θα
πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον 2 κράτη µέλη

Συνεχίζεται ΚΜ (10)
Ευρωπόλ
Eurojust

Αριθµός επιχειρησιακών σχεδίων αστυνόµευσης που δροµο-
λογήθηκαν ή ολοκληρώθηκαν
Κατάσχεση ρευστών και περιουσιακών στοιχείων που
κατασχέθηκαν συνεπεία ερευνών στον τοµέα των ναρκωτικών
Αξία των περιουσιακών στοιχείων που ανακτήθηκαν και
κατασχέθηκαν σε συνάρτηση µε τον αριθµό των επιχειρη-
σιακών σχεδίων αστυνόµευσης που ολοκληρώθηκαν

2. Ανάπτυξη συνεργασίας κατά την ανταλλαγή πληρο-
φοριών µεταξύ των Μονάδων Οικονοµικών Πληρο-
φοριών (FIU) µε τη χρήση του δικτύου FIU ως µέσου
ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ τους

200 KM Αριθµός ΚΜ που χρησιµοποιούν το δίκτυο FIU
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3. Εξέταση της δυνατότητας δηµιουργίας εθνικών πολυ-
κλαδικών Μονάδων για την ανίχνευση και τη διερεύνηση
των οικονοµικών και των περιουσιακών στοιχείων των
εγκληµατιών

2008 KM
COM

Έκθεση της COM για τη δηµιουργία των Μονάδων αυτών

4. Προσδιορισµός και αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών
στη νοµοθεσία και τις διαδικασίες των κρατών µελών
όσον αφορά την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
εγκληµατιών λαµβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά
ενωσιακά µέσα

2007 COM

5. ∆ιερεύνηση των βέλτιστων πρακτικών στα κράτη µέλη
που έχουν θεσπίσει και εφαρµόσει εθνικό ταµείο που
χρησιµοποιείται για τη χρηµατοδότηση σχεδίων στον
τοµέα των ναρκωτικών και που χρηµατοδοτείται από
την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που αποκοµί-
ζονται µέσω της παραγωγής και της λαθρεµπορίας
ναρκωτικών

2007 COM Μελέτη των βέλτιστων πρακτικών στα ΚΜ που έχουν
θεσπίσει και εφαρµόσει το ταµείο αυτό

24. ∆ιερεύνηση πιθανών δεσµών µεταξύ παραγωγής και
παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας

Εντοπισµός πιθανών δεσµών µεταξύ παραγωγής και
παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας και χρήση των πληροφοριών αυτών για
τη στήριξη ή τη δροµολόγηση ερευνών ή/και ενεργειών

2007 COM
Ευρωπόλ
ΚΜ

Αριθµός ερευνών ή/και ενεργειών που δροµολογήθηκαν ή
ολοκληρώθηκαν

25. Επίσπευση των εργασιών για την πρόληψη του
εγκλήµατος που σχετίζεται µε τα ναρκωτικά

1. Υιοθέτηση κοινού ορισµού του όρου «έγκληµα που
σχετίζεται µε τα ναρκωτικά»

2007 Συµβούλιο
COM

Πρόταση της COM µε βάση τις υφιστάµενες µελέτες που θα
υποβληθεί από το ΕΚΠΝΤ

2. Ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών για την
πρόληψη και τη διανοµή ναρκωτικών σε λιανικό επίπεδο
και έκθεση αποτελεσµάτων

2007 ΚΜ
Συµβούλιο

Παρουσίαση αποτελεσµάτων

3. ∆ιενέργεια µελέτης σχετικά µε τις πρακτικές πρόληψης
του εγκλήµατος που σχετίζεται µε τα ναρκωτικά, σε
τρίτες χώρες

2008 COM Ολοκλήρωση µελέτης

26. Ανάπτυξη νέων µεθόδων και βέλτιστων πρακτικών για την
καταπολέµηση εγκληµάτων που σχετίζονται µε τα
ναρκωτικά και την πρόληψη της εκτροπής προδρόµων
ουσιών που διαπράττονται µε τη βοήθεια της τεχνολογίας
των πληροφοριών

Τα κράτη µέλη θα συγκεντρώσουν δεδοµένα σχετικά µε το
έγκληµα που σχετίζεται µε τα ναρκωτικά και την εκτροπή
προδρόµων ουσιών που διαπράττονται µε τη βοήθεια της
τεχνολογίας των πληροφοριών προκειµένου να αναπτύξουν
νέες µεθόδους και βέλτιστες πρακτικές για την κατα-
πολέµηση των φαινοµένων αυτών

2008 ΚΜ
Συµβούλιο

Παρουσίαση αποτελεσµάτων
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27. Βελτίωση της εκπαίδευσης όσον αφορά τις αρχές
επιβολής του νόµου

Τα κράτη µέλη και η CEPOL (Ευρωπαϊκή Αστυνοµική
Ακαδηµία), στο πλαίσιο των αντιστοίχων αρµοδιοτήτων
τους, θα περιλάβουν στα ετήσια προγράµµατα εργασιών
τους (εκπαίδευση) περισσότερες εκπαιδευτικές ενότητες για
τις αρχές επιβολής του νόµου ειδικά όσον αφορά την κατα-
πολέµηση της παραγωγής και της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών

2006 ΚΜ
CEPOL

Κι άλλες σχετικές εκπαιδευτικές ενότητες που θα
περιληφθούν στα αντίστοιχα ετήσια προγράµµατα εργασίας

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Προσδιορίσιµο αποτέλεσµα:

Μετρήσιµη βελτίωση του ουσιαστικού και πλέον ορατού συντονισµού µεταξύ κρατών µελών και µεταξύ αυτών και της Επιτροπής όσον αφορά την προαγωγή και την προώθηση µιας ισόρροπης προσέγγισης στο πρόβληµα των
ναρκωτικών και των προδρόµων ουσιών κατά τις επαφές µε διεθνείς οργανισµούς, στα διεθνή φόρουµ και µε τρίτες χώρες, µε στόχο τη µείωση της παραγωγής και της προµήθειας ναρκωτικών στην Ευρώπη και την παροχή
βοήθειας σε τρίτες χώρες για µείωση της ζήτησης ναρκωτικών ως αναπόσπαστο µέρος της πολιτικής και της ανταπτυξαικής συνεργασίας.

(Σχετικές προτεραιότητες 27.5, 30.1, 30.2 και 30.3 της στρατηγικής)

Στόχος Ενέργεια Χρονοδιάγραµµα
Αρµόδιος
φορέας

Εργαλείο αξιολόγησης/∆είκτης

28. Καθιέρωση κοινών θέσεων της ΕΕ σχετικά µε τα
ναρκωτικά στα διεθνή φόρουµ

Η HDG και άλλοι φορείς συντονισµού προετοιµάζουν τις
θέσεις της ΕΕ στις διεθνείς συναντήσεις σχετικά µε τα
ναρκωτικά. Οι συναντήσεις για τον συντονισµό της ΕΕ
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων
της Επιτροπής Ναρκωτικών (CND) και άλλων συνεδριάσεων

Συνεχίζεται PRES
ΚΜ
COM

Αριθµός θέσεων της ΕΕ για σχετικές διεθνείς συναντήσεις σε
σχέση µε τον αριθµό εθνικών θέσεων

29. ∆ιαµόρφωση και προώθηση της ενωσιακής προσέγγισης
στον τοµέα των ναρκωτικών

Η προεδρία ή/και η Επιτροπή έχουν καθοδηγητικό ρόλο
στη διαµόρφωση και την προώθηση της ισόρροπης προσέγ-
γισης της ΕΕ

Συνεχίζεται PRES
ΚΜ
COM

Αριθµός δηλώσεων της ΕΕ σε σχέση µε τον αριθµό εθνικών
δηλώσεων

30. Υποβολή κοινών ψηφισµάτων της ΕΕ και συµµετοχή σε
άλλα ψηφίσµατα

Η προεδρία καταβάλλει προσπάθειες, στα Ηνωµένα Έθνη,
και ιδιαίτερα στη CND, για την υποβολή κοινών
ψηφισµάτων ή/και τη συµµετοχή της ΕΕ σε άλλα
ψηφίσµατα

Συνεχίζεται PRES
ΚΜ
COM

Αριθµός κοινών ψηφισµάτων και ψηφισµάτων στα οποία
συµµετείχε η ΕΕ σε σχέση µε το συνολικό αριθµό
ψηφισµάτων
∆είκτης σύγκλισης (βλέπε έγγρ. 9099/05 CORDROGUE
27)
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31. ∆ιαµόρφωση ενωσιακής συµβολής στην τελική αξιο-
λόγηση της υλοποίησης των αποτελεσµάτων της Ειδικής
Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών
για τα Ναρκωτικά (UNGASS) του 1998

1. Ανάληψη πρωτοβουλίας για την πρόταση κοινών
κριτηρίων του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της Επιτροπής Ναρκω-
τικών, για την τελική αξιολόγηση της υλοποίησης της
πολιτικής δήλωσης, της δήλωσης για τις κατευθυντή-
ριες γραµµές για τη µείωση της ζήτησης ναρκωτικών,
και των µέτρων για την ενίσχυση του διεθνούς
διαλόγου προκειµένου να αντιµετωπιστεί το παγκόσµιο
πρόβληµα ναρκωτικών, που εγκρίθηκαν από την
UNGASS του 1998

2006 COM
Συµβούλιο
PRES
ΚΜ

Πρόταση της ΕΕ για την CND 2006 βάσει πρωτοβουλίας
της COM

2. Ανάπτυξη ενωσιακής κοινής θέσης σχετικά µε τα
αποτελέσµατα της τελικής αξιολόγησης της υλοποίησης
της πολιτικής δήλωσης, της δήλωσης για τις κατευ-
θυντήριες γραµµές για τη µείωση της ζήτησης ναρκω-
τικών, και των µέτρων για την ενίσχυση του διεθνούς
διαλόγου προκειµένου να αντιµετωπιστεί το παγκόσµιο
πρόβληµα ναρκωτικών, που εγκρίθηκαν από την
UNGASS του 1998

2008 COM
Συµβούλιο
PRES
ΚΜ

Ενωσιακή κοινή θέση βάσει πρωτοβουλίας της COM

32. Ενίσχυση των υποψήφιων χωρών και των χωρών της διαδι-
κασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης

Παροχή της απαιτούµενης τεχνικής και άλλης συνδροµής
στις χώρες αυτές για να εξοικειωθούν µε το ενωσιακό
κεκτηµένο και να µπορέσουν να πραγµατοποιήσουν τις
απαιτούµενες δράσεις

2008 ΚΜ
COM
ΕΚΠΝΤ
Ευρωπόλ

Αριθµός περατωθέντων έργων. ∆απάνες και ποσοστό των
συνολικών δαπανών όσον αφορά την παροχή ενίσχυσης στις
χώρες αυτές

33. Παροχή δυνατότητας στις υποψήφιες χώρες να συµµετάσ-
χουν στις εργασίες του ΕΚΠΝΤ, της Ευρωπόλ και της
EUROJUST (11)

Σύναψη συµφωνιών µε τις υποψήφιες χώρες 2008 Συµβούλιο
COM

Αριθµός συµφωνιών συνεργασίας που συνάφθηκαν

34. Παροχή βοήθειας στις ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες 1. Εφαρµογή των πτυχών «ναρκωτικά» των σχεδίων δράσης
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας

2008 ΚΜ
COM

Αριθµός διατάξεων που εφαρµόστηκαν σε σχέση µε τα
ναρκωτικά

2. Εφαρµογή της πτυχής «ναρκωτικά» του σχεδίου δράσης
ΕΕ-Ρωσία για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος και του οδικού χάρτη για τον κοινό χώρο
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· διερεύνηση των
δυνατοτήτων ενισχυµένης δράσης µε τη Ρωσία, ιδίως
στο πλαίσιο αυτού του οδικού χάρτη, και µε άλλες
γειτονικές χώρες προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος
που συνδέεται µε τα ναρκωτικά

2006 ΚΜ
COM

Αριθµός διατάξεων που εφαρµόστηκαν σε σχέση µε τα
ναρκωτικά
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35. Εξασφάλιση του συνυπολογισµού των µεληµάτων για τα
ναρκωτικά κατά τον καθορισµό προτεραιοτήτων της
ενωσιακής συνεργασίας µε τρίτες χώρες

Ένταξη έργων του τοµέα των ναρκωτικών στην ενωσιακή
συνεργασία µε τρίτες χώρες/περιοχές, ιδίως δε µε εκείνες
που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ναρκωτικών. Iδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να αποδίδεται στην παροχή βοήθειας
και στη συνεργασία µε:
— τις χώρες των ανατολικών συνόρων της ΕΕ
— τα κράτη των Βαλκανίων
— το Αφγανιστάν (ιδίως στη συνάρτηση της υλοποίησης

του οικείου προγράµµατος εφαρµογής για την Αντι-
µετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών, του
2005, και των µελλοντικών προγραµµάτων εφαρµογής)
και τις γειτονικές του χώρες· η ΕΕ και τα κράτη µέλη
θα πρέπει να προσπαθήσουν να αυξήσουν τη βοήθειά
τους

— τις χώρες της Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής
— το Μαρόκο
— τις χώρες που βρίσκονται σε άλλες οδούς διακίνησης

ναρκωτικών
Αυτή η βοήθεια και η συνεργασία θα πρέπει να συνδέονται
µε τα σχέδια δράσης στον τοµέα των ναρκωτικών που
θεσπίζει η ΕΕ µε διάφορες περιοχές, καθώς και µε τα µέρη
περί ναρκωτικών άλλων σχεδίων δράσης που συµφωνούνται
µε εταίρους της ΕΕ, ανάλογα µε την περίπτωση

2008 ΚΜ
COM

Αριθµός περατωθέντων έργων· δαπάνες και ποσοστό συνο-
λικών δαπανών για την παροχή βοήθειας σε αυτές τις χώρες/
περιοχές

36. Ενίσχυση των προσπαθειών αστυνόµευσης που στοχεύουν
εξωενωσιακές χώρες, ιδίως δε τις χώρες και τις περιοχές
παραγωγής που βρίσκονται σε οδούς διακίνησης ναρκω-
τικών

1. ∆ηµιουργία ή/και περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων
αξιωµατικών συνδέσµων των κρατών µελών. Κάθε
δίκτυο θα συνεδριάζει, τουλάχιστον ανά εξάµηνο, για
να βελτιώνει την επιχειρησιακή συνεργασία και το
συντονισµό των ενεργειών των κρατών µελών στις τρίτες
χώρες

Συνεχίζεται ΚΜ Αριθµός δηµιουργούµενων ή/και περαιτέρω αναπτυσσόµενων
δικτύων αξιωµατικών συνδέσµων των κρατών µελών
Αριθµός πραγµατοποιηθεισών συνεδριάσεων

2. Παροχή σχετικής εκπαίδευσης στους αξιωµατικούς
συνδέσµους των κρατών µελών

Συνεχίζεται ΚΜ Εκπαίδευση των αξιωµατικών συνδέσµων των κρατών µελών
η οποία παρέχεται στο πλαίσιο των ετήσιων
προγραµµάτων εργασίας (εκπαίδευσης) των κρατών µελών

3. Εφαρµογή ή υποστήριξη, ανάλογα µε την περίπτωση,
επιχειρησιακών έργων αστυνόµευσης, ανταλλαγή βέλτι-
στων πρακτικών και αύξηση των εργασιών για την κατα-
πολέµηση των ναρκωτικών στις χώρες/περιοχές που
αναφέρονται στην Ενέργεια 35

Συνεχίζεται ΚΜ Αριθµός δηµιουργηθέντων ή περατωθέντων έργων αστυνό-
µευσης
Ποσότητα και αξία κατασχεθέντων προδρόµων ουσιών και
ναρκωτικών
Αριθµός εγκληµατικών οµάδων που διαλύθηκαν
Αριθµός διαλυθέντων παράνοµων εργαστηρίων

4. Παροχή βοήθειας στις υπηρεσίες αστυνόµευσης στις
χώρες/περιοχές που αναφέρονται στην Ενέργεια 35, για
την αντιµετώπιση της παραγωγής και της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών και της εκτροπής πρόδροµων
ουσιών. Η βοήθεια αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει
βοήθεια για την εκπαίδευση

Συνεχίζεται ΚΜ
COM

Αριθµός περατωθέντων έργων αστυνόµευσης στον τοµέα των
ναρκωτικών
∆απάνες για έργα αστυνόµευσης στον τοµέα των ναρκωτικών 8.7.2005
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37. Συνέχιση και ανάπτυξη µιας ενεργού πολιτικής δέσµευσης
της ΕΕ µε τρίτες χώρες/περιοχές

1. Χρήση µηχανισµών, όπως ο Μηχανισµός Συντονισµού
και Συνεργασίας για τα Ναρκωτικά µεταξύ της ΕΕ και
της Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής, ο ειδι-
κευµένος διάλογος της ΕΕ σχετικά µε τα ναρκωτικά µε
την Κοινότητα των Άνδεων και οι συνεδριάσεις της
Τρόικας για τα Ναρκωτικά, προκειµένου να συνεχιστεί
ένας ενεργός πολιτικός διάλογος µε τις ενδιαφερόµενες
χώρες και περιοχές

Συνεχίζεται Συµβούλιο
COM

Ετήσια έκθεση για τη χρήση των µηχανισµών αυτών

2. Ανασκόπηση των δραστηριοτήτων και των µέτρων και,
ανάλογα µε την περίπτωση, καθορισµός νέων δραστη-
ριοτήτων στα σχέδια δράσης που συµφωνεί η ΕΕ µε:
— τη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική
— την Κεντρική Ασία
— τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων

2006
2007
2008

Συµβούλιο
COM

Εκθέσεις ανασκόπησης

3. Πλήρης συµµετοχή στις εργασίες των διεθνών οργανώ-
σεων και φόρουµ που ασχολούνται µε το πρόβληµα
των ναρκωτικών, όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης
(Οµάδα Ποµπιντού), το UNODC, η ΠΟΥ και το
UNAIDS

Συνεχίζεται Συµβούλιο
ΚΜ
COM

Έκθεση για τις δραστηριότητες της ΕΕ στο πλαίσιο αυτών
των οργανώσεων και φόρουµ

4. Πλήρης χρήση της Οµάδας του ∆ουβλίνου ως
ευέλικτου και άτυπου µηχανισµού διαβουλεύσεων και
συντονισµού για προβλήµατα παράνοµης παραγωγής,
διακίνησης και ζήτησης ναρκωτικών τα οποία αφορούν
ολόκληρη την υφήλιο ή συγκεκριµένες περιοχές ή
χώρες

Συνεχίζεται Συµβούλιο
ΚΜ
COM

Έκθεση για τις δραστηριότητες της ΕΕ στο πλαίσιο της
Οµάδας του ∆ουβλίνου

5. ∆ιατήρηση ενεργού διαλόγου µε τρίτες χώρες για την
υλοποίηση των συστάσεων των µίνι Οµάδων του ∆ουβ-
λίνου

Συνεχίζεται Συµβούλιο
Οµάδα του
∆ουβλίνου

Αριθµός συστάσεων της Οµάδας του ∆ουβλίνου οι οποίες
υλοποιήθηκαν (12)

38. Βελτίωση της συνέπειας, της προβολής και της αποτελε-
σµατικότητας της βοήθειας που παρέχεται στις υποψήφιες
χώρες και σε τρίτες χώρες/περιοχές

1. Ανταλλαγή πληροφοριών για έργα τεχνικής βοήθειας
και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που σχετίζονται
µε τα ναρκωτικά στις υποψήφιες χώρες και στις τρίτες
χώρςες/περιοχές, ιδίως προκειµένου να εντοπιστούν οι
αλληλεπικαλύψεις και οι ελλείψεις της τεχνικής
βοήθειας και των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων

Ετήσιο Συµβούλιο
COM

Ετήσια έκθεση της COM προς το Συµβούλιο
Επικαιροποίηση της βάσης δεδοµένων για τα έργα τεχνικής
βοήθειας που εκτελεί η COM σε υποψήφιες και τρίτες χώρες
βάσει πληροφοριών που παρέχουν τα ΚΜ.

2. Αξιολόγηση των έργων τα οποία εκτελούν η ΕΚ και τα
κράτη µέλη στον τοµέα των ναρκωτικών και τα οποία
περιλαµβάνονται σε προγράµµατα συνεργασίας

2008 ΚΜ
COM

Εκθέσεις των κρατών µελών και της COM προς το
Συµβούλιο
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προσδιορίσιµα αποτελέσµατα:

α) Καλύτερη κατανόηση του προβλήµατος των ναρκωτικών και εκπόνηση βέλτιστης αντιµετώπισής του µέσω µετρήσιµης και διαρκούς βελτίωσης της βάσης και της υποδοµής γνώσεων
β) Για να υπάρξουν σαφείς ενδείξεις όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των σηµερινών δράσεων και δραστηριοτήτων της ΕΕ, η αξιολόγηση θα πρέπει να παραµείνει αναπόσπαστο µέρος µιας ενωσιακής

προσέγγισης για την πολιτική στον τοµέα των ναρκωτικών.
(Σχετίζεται µε τις προτεραιότητες 31, 32 της στρατηγικής)

Στόχος Ενέργεια Χρονοδιάγραµµα
Αρµόδιος
φορέας

Εργαλείο αξιολόγησης/∆είκτης

39. Παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιµων δεδοµένων σχετικά
µε τους βασικούς επιδηµιολογικούς δείκτες

Πλήρης εφαρµογή των πέντε βασικών επιδηµιολογικών
δεικτών και, ανάλογα µε την περίπτωση, βελτίωσή τους

2008 ΚΜ
ΕΚΠΝΤ

Εκθέσεις των κρατών µελών για τον εντοπισµό ενδεχόµενων
προβληµάτων εφαρµογής

40. Παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για την κατάσταση στον
τοµέα των ναρκωτικών

1. Οι εθνικοί πυρήνες του Reitox και οι εθνικές µονάδες
της Ευρωπόλ για τα ναρκωτικά συνεχίζουν τις εργασίες
τους για να εξασφαλίσουν την υποβολή ετήσιων τυπο-
ποιηµένων εκθέσεων σχετικά µε την κατάσταση όσον
αφορά τα ναρκωτικά στα οικεία κράτη µέλη

Ετήσιο ΚΜ Υποβαλλόµενες εκθέσεις

2. Το ΕΚΠΝΤ και η Ευρωπόλ εξακολουθούν να υποβάλ-
λουν ετήσιες εκθέσεις για το φαινόµενο των ναρκωτικών
σε ενωσιακή κλίµακα

Ετήσιο ΕΚΠΝΤ
Ευρωπόλ

Υποβαλλόµενες εκθέσεις

41. Εκπόνηση σαφών πληροφοριών για τις νεοεµφανιζόµενες
τάσεις και συνήθειες σχετικά µε τη χρήση και τις αγορές
ναρκωτικών

1. Επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε τις κατευθυντήριες
γραµµές και τους µηχανισµούς της ΕΕ σχετικά µε την
ανίχνευση, την παρακολούθηση και την ανταπόκριση
στις νεοεµφανιζόµενες τάσεις

2008 Συµβούλιο
COM

Πρόταση της COM το αργότερο µέχρι το 2007 σε συνερ-
γασία µε το ΕΚΠΝΤ και την Ευρωπόλ

2. Η Επιτροπή θα υποβάλει έρευνα του Ευρωβαροµέτρου
για τη στάση των νέων όσον αφορά τα ναρκωτικά. Τα
αποτελέσµατα της έρευνας του Ευρωβαροµέτρου θα
πρέπει να αναλυθούν σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα ου
βασικού δείκτη «Έρευνα πληθυσµού» του ΕΚΠΝΤ

2008 COM Υποβληθείσα έκθεση
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42. Εκτιµήσεις σχετικά µε τις δηµόσιες δαπάνες στον τοµέα
των ναρκωτικών

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα εξετάσουν το ενδεχόµενο
εκπόνησης συµβατών µεθοδολογιών σχετικά µε τις άµεσες
και έµµεσες δαπάνες στον τοµέα των ναρκωτικών, µε την
υποστήριξη του ΕΚΠΝΤ

2008 ΚΜ
COM
ΕΚΠΝΤ

Έκθεση βάσει της µεθοδολογίας αυτής

43. Προαγωγή της έρευνας στον τοµέα των ναρκωτικών 1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του κοινοτικού
προγράµµατος έρευνας και ανάπτυξης και των ερευνη-
τικών προγραµµάτων των κρατών µελών
— σχετικά µε τους βιοιατρικούς, ψυχολογικούς και

άλλους παράγοντες που σχετίζονται µε τη χρήση
ναρκωτικών και την τοξικοµανία και

— σχετικά µε άλλα συναφή ζητήµατα, όπως η αποτελε-
σµατικότητα των πρωτογενών εκστρατειών ευαισθη-
τοποίησης, οι ουσιαστικές παρεµβάσεις για την
πρόληψη του HIV/AIDS και της ηπατίτιδας Γ και
οι µακροχρόνιες επιπτώσεις της χρήσης του Ecstasy

Συνεχίζεται ΚΜ
COM

Εντοπισµός και συµπερίληψη θεµάτων στο πρόγραµµα-
πλαίσιο και στα προγράµµατα εργασίας καθώς και στα
εθνικά ερευνητικά προγράµµατα
Αριθµός αιτήσεων σχετικά µε τα ναρκωτικά που έφθασαν µε
επιτυχία στο πρόγραµµα έρευνας και αριθµός των έργων που
δέχθηκαν στήριξη στο επίπεδο των κρατών µελών

2. Προαγωγή της έρευνας για τον εντοπισµό προστατευ-
τικών συντελεστών σε χώρες µε χαµηλό επιπολασµό
HIV/AIDS µεταξύ των χρηστών ναρκωτικών

2007 ΚΜ
µε την υποστή-
ριξη του
ΕΚΠΝΤ

Υποβολή µελέτης

3. Πλήρης αξιοποίηση των ερευνητικών δυνατοτήτων του
Συµβουλίου της Ευρώπης (Οµάδα Ποµπιντού)

Συνεχίζεται ΚΜ
COM

Έκθεση για τις ερευνητικές δραστηριότητες της Οµάδας
Ποµπιντού

44. ∆ηµιουργία δικτύων αριστείας σχετικά µε την έρευνα στον
τοµέα των ναρκωτικών

Ενθάρρυνση δικτύων έρευνας, πανεπιστηµίων και επαγγε-
λµατιών για την ανάπτυξη/δηµιουργία δικτύων αριστείας µε
σκοπό τη βέλτιστη χρησιµοποίηση των πόρων και την
αποτελεσµατική διάδοση των αποτελεσµάτων

2007 COM Έκθεση της COM σχετικά µε το επίπεδο δικτύωσης και την
απαιτούµενη χρηµατοδότηση των δικτύων αυτών
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45. Συνεχής και συνολική αξιολόγηση 1. Εκπόνηση ενοποιηµένου καταλόγου δεικτών και εργα-
λείων αξιολόγησης για την αξιολόγηση της ενωσιακής
στρατηγικής για τα ναρκωτικά και των ενωσιακών
σχεδίων δράσης

Συνεχίζεται COM
ΕΚΠΝΤ
Ευρωπόλ

Ετήσια έκθεση της COM µε την υποστήριξη του ΕΚΠΝΤ και
της Ευρωπόλ

2. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρµογή του σχεδίου
δράσης και των προτάσεων για την αντιµετώπιση των
υφιστάµενων κενών και ενδεχόµενων νέων προκλήσεων

Ετήσιο COM Ετήσια έκθεση της COM µε την υποστήριξη του ΕΚΠΝΤ και
της Ευρωπόλ

3. Η Επιτροπή προβαίνει στην αποτίµηση των επιπτώσεων
µε σκοπό την πρόταση νέου σχεδίου δράσης για την
περίοδο 2009 — 2012

2008 COM Αποτίµηση των επιπτώσεων µε τη βοήθεια του ΕΚΠΝΤ και
της Ευρωπόλ

46. Παρακολούθηση της αµοιβαίας αξιολόγησης των
συστηµάτων αστυνόµευσης στον τοµέα των ναρκωτικών
στα κράτη µέλη

Έκταση του πεδίου εφαρµογής των συστάσεων για βέλτι-
στες πρακτικές

2006 Συµβούλιο Έκθεση του Συµβουλίου και πρόταση συστάσεων

(1) Ενέργεια που πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι τα τέλη του οριζοµένου έτους.
(2) PRES = προεδρία.
(3) ΚΜ = κράτη µέλη.
(4) COM = Επιτροπή.
(5) Σχετικά στοιχεία όσον αφορά το εργαλείο αξιολόγησης/δείκτη θα παρασχεθούν από το ΚΜ που ηγείται του σχεδίου, εκτός αντιθέτου συµφωνίας.
(6) Σχετικά δεδοµένα όσον αφορά το εργαλείο αξιολόγησης/δείκτη θα παρασχεθούν από το ΚΜ που ηγείται του σχεδίου, εκτός αντιθέτου συµφωνίας.
(7) Έκθεση των ΚΜ σε συνεργασία µε την Επιτροπή και την Ευρωπόλ.
(8) Σχετικά στοιχεία όσον αφορά το εργαλείο αξιολόγησης/δείκτη θα πρέπει να παρασχεθούν από το ΚΜ που ηγείται του σχεδίου, εκτός αντιθέτου συµφωνίας.
(9) Σχετικά στοιχεία όσον αφορά το εργαλείο αξιολόγησης/δείκτη θα παρασχεθούν από τα κράτη µέλη.
(10) Σχετικά στοιχεία όσον αφορά το εργαλείο αξιολόγησης/δείκτη θα παρασχεθούν από το ΚΜ που ηγείται του σχεδίου, εκτός αντιθέτου συµφωνίας.
(11) Η EUROJUST θα συνεργάζεται µε τις υποψήφιες χώρες µέσω του καθορισµού σηµείων επαφής και της εξέτασης συµφωνιών συνεργασίας σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου για την EUROJUST της 2.12.2004.
(12) Η Οµάδα του ∆ουβλίνου απαρτίζεται από τα κράτη µέλη της ΕΕ/την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πέντε άλλες χώρες. Συνεπώς, τα κράτη µέλη/η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τις σχετικές συστάσεις.
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