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I. INDLEDNING

 EU's medlemsstater og Fællesskabet har siden midten af 1980erne gennemført omfattende
foranstaltninger med henblik på bekæmpelse af salg og misbrug af narkotika og fremme af
det internationale samarbejde. Disse såkaldt tværfaglige foranstaltninger er blevet
gennemført som led i forskellige fællesskabsplaner for narkotikabekæmpelse og
handlingsprogrammer, der er blevet godkendt af skiftende Europæiske Råd siden 19901.
 
 I Fællesskabets nuværende handlingsplan for bekæmpelse af narkotikamisbrug (1995-
1999)2 understreges behovet for en overordnet, tværfaglig og integreret indfaldsvinkel
med følgende 4 hovedelementer: (i) begrænsning af efterspørgslen (ii) begrænsning af
udbuddet og bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel (iii) internationalt samarbejde og (iv)
koordinering på nationalt og fællesskabsplan. Med fremlæggelsen af den nuværende
handlingsplan understregede Kommissionen, at effektive foranstaltninger til
narkotikabekæmpelse kræver en sammenhængende og integreret problemløsningsteknik.
Det betyder ikke, at alle parter skal sætte ind på samtlige fronter på samtlige niveauer på
samme tid, men at man med henblik på maksimal effektivitet må sikre koordinering og
samspil mellem de forskellige involverede parter og løsningsmodeller.
 
 Handlingsplanen for 1995-1999 er siden blevet suppleret med rapporten fra
ekspertgruppen om narkotika, som Det Europæiske Råd i Madrid godkendte i december
19953.
 
 Med Amsterdam-traktaten introduceres målsætningen om at garantere borgerne en høj
grad af sikkerhed i et område med "frihed, sikkerhed og retfærdighed". Disse tre begreber
hænger nøje sammen, og narkotikabekæmpelsen indgår som en vigtig komponent i denne
målsætning.
 
 Denne meddelelse er Kommissionens opfølgning til konklusionerne fra De Europæiske
Råd i Cardiff og Wien, hvor det pålagdes Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet
med udgangspunkt i de hovedelementer, der blev opnået enighed om på Det Europæiske
Råd i Cardiff4, at udarbejde en overordnet plan for narkotikastrategien efter 1999. Disse
hovedelementer udgør et effektivt grundlag for handling på fællesskabsniveau. I denne
meddelelse henvises ligeledes også til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Wien,
hvori medlemsstaterne og Kommissionen opfordredes til at undersøge, hvilke
foranstaltninger der kan anvendes i forbindelse med en intensivering af bekæmpelsen af
dopingmisbruget inden for sporten.
 
 Meddelelsen skal også ses som en opfyldelse af den forpligtelse, som Kommissionen påtog
sig i forbindelse med vedtagelsen af den nuværende handlingsplan for 1995-1999 om at
fremlægge en afsluttende rapport om gennemførelsen af handlingsplanen.
 

                                               

 1 Den første fællesskabsplan om narkotikabekæmpelse blev vedtaget på Det Europæiske Råd i Rom i
1990. På Det Europæiske Råd i Edinburgh i december 1992 blev der vedtaget en revideret og ajourført
version.
2 Kom (94) 234 endelig udg.
3 Dok. 12247/95 Cordrogue 69 af 30.11.95
4 Dok. 7930/98 Rev. 2 Cordrogue 26 af 2.6.98
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EU's handlingsplan for bekæmpelse af narkotikamisbrug for perioden 2000-2004
fremlægges i kapitel III. Den dækker følgende områder:
 
 1. Information
 2. Foranstaltninger til begrænsning af efterspørgslen
 3. Foranstaltninger til begrænsning af illegal handel med narkotika og psykotrope

stoffer
 4. Foranstaltninger på internationalt niveau
 5. Koordinering
 
 Meddelelsen indeholder følgende bilag:
 
 - Evaluering af eksisterende EF- og EU-instrumenter og -programmer (BILAG I)
 
 - Nuværende tendenser i bestræbelserne på at mindske efterspørgslen efter narkotika
(BILAG II)
 
 - Den nuværende udvikling inden for lovgivning og fremgangsmåder (BILAG III)
 
 - Fællesskabsfinansiering på narkotikaområdet i 1998 (Tabel) (BILAG IV).
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II. DEN NYERE UDVIKLING I FORBRUG OG ULOVLIGT SALG AF
NARKOTIKA I EU

For på EU-niveau at have mulighed for at føre en effektiv politik og tilrettelægge brugbare
strategier er det nødvendigt at have adgang til objektiv, pålidelig og sammenlignelig
information om situationen på narkotikaområdet. Dette forudsætter igen fælles
definitioner og begreber. I denne meddelelse anvendes betegnelsen ulovligt narkotika om
de stoffer, der er anført i de tre FN-konventioner fra 1961, 1971 og 1988. Betegnelsen
syntetisk narkotika omfatter også nye syntetiske stoffer, som findes på markedet, og som
endnu ikke er medtaget i de nævnte konventioner.

Omfanget af narkotikaproblemet er nu bedre kendt takket være det værdifulde arbejde,
der er foretaget af EOON (Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og
Narkotikamisbrug) og Europols narkotikaenhed. Disse to organer har tilført samarbejdet
mellem medlemsstaterne hvad angår information om narkotikasituationen i EU en ny
dimension.

Med udgangspunkt i de oplysninger, Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika
og Narkotikamisbrug fremlagde i sin årsrapport for 1998, samt oplysninger fra Europol
kan den nuværende situation på narkotikaområdet i EU beskrives som følger:

A. Tendenserne i det ulovlige narkotikaforbrug

• Cannabis er det mest udbredte ulovlige rusmiddel i EU, idet mellem 1 og 8% af den
samlede befolkning og op til 20% af yngre voksne har prøvet at indtage stoffet. Set
under ét er forbruget stabilt.

• Amfetamin er det næstalmindeligste ulovlige euforiserende stof i de fleste lande (2-4%
af den voksne befolkning og op til 10% af yngre voksne har prøvet stoffet). Der er tale
om en stigning i forbruget, og det er sandsynligt, at amfetamin i fremtiden vil få større
udbredelse end ecstasy.

• Brugen af ecstasy er ikke længere stigende i de medlemsstater, hvor det tidligt blev
udbredt, medens brugen af det stadig er i stigning i de øvrige medlemsstater.

• Brugen af kokain stiger langsomt men sikkert, selv om dette stof stadig ikke er særlig
udbredt.

• Crack er stadig et begrænset fænomen.

• Brugen af heroin er temmelig konstant, selv om der er visse tegn på, at der findes en ny
generation af unge heroinrygere.

• Andre stoffer: opløsningsmidler er ofte det næstpopulæreste stof blandt teenagere.
Voksnes misbrug af medicin, f.eks. benzodiazepiner, ofte sammen med alkohol, angives
at være stigende.

• Narkotikaens helbredsmæssige konsekvenser: det er blandt stiknarkomaner, at faren for
helbredsskader som følge af ulovligt narkotikamisbrug er størst. Medens antallet af nye
AIDS-tilfælde har stabiliseret sig, kan antallet af hepatitis-tilfælde vise sig at kunne få
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alvorlige følger for folkesundheden. Antallet af dødsfald i forbindelse med
narkotikamisbrug er generelt stabilt eller faldende. Det gælder dog ikke for alle
medlemsstater.

B. Tendenserne inden for ulovlig fremstilling og salg af narkotika

 
• Det meste af den heroin, der beslaglægges i EU, stammer fra Sydvestasien.

Centralasien anvendes i stigende grad i forbindelse med transit af heroin fra
Sydvestasien til Rusland eller til EU via Balkan. I Central- og Østeuropa er der oprettet
heroindepoter med henblik på videreeksport i mindre mængder til EU. Salget af
narkotika kontrolleres hovedsageligt af kriminelle organisationer. Tyrkiske og også i
stigende grad albansk-jugoslaviske kriminelle grupper spiller en betydelig rolle i
heroinhandlen. Heroin fra Colombia er delvist beregnet på salg i EU.

• Kokainimporten til EU finder hovedsageligt sted ad søvejen. Colombia er
hovedproducenten af den kokain, der udbydes på markederne i EU-medlemsstaterne.
Vestindien er et af hovedtransitstederne for kokaineksport til Europa. Der er i stigende
grad tale om, at kokainlaster omdirigeres til Central- og Østeuropa, hvorfra kokainen
derefter transporteres over land til EU's medlemsstater.

• EU er et nøgleområde for produktion af syntetisk narkotika. Produktionen af syntetisk
narkotika i Central- og Østeuropa, der hovedsageligt berører EU's nordlige
medlemsstater, udgør en alvorlig trussel på grund af den manglende kontrol med
prækursorer og det store "udbud" af uddannede kemikere i de central- og
østeuropæiske lande.

• Der bliver beslaglagt meget store mængder cannabis i medlemsstaterne, op til   600t
årligt. Marokko er storleverandør af cannabisudtræk (hash) til medlemsstaterne. Også
Pakistan er leverandør af stoffet. Colombia, Sydafrika, Nigeria og Thailand er
leverandører af "græs" (marihuana). Central- og Østeuropa er transitområde for
cannabis til medlemsstaterne. Dyrkning af cannabis til personligt brug eller distribution
finder nu om dage sted i næsten alle medlemsstater, men der er ingen tegn på, at der i
større målestok foregår handel med cannabis mellem EU's medlemsstater.

• Der er opnået betydelige fremskridt med hensyn til at begrænse den ulovlige dyrkning
af kokainplanter og opiumvalmuer, således som verdens ledere lovede på De Forenede
Nationers særlige samling om narkotika i New York i juni 1998. De fremskridt, der er
gjort i de lande, der er hovedleverandører af narkotika, er resultatet af mobiliseringen
af det internationale samfund til støtte for producentlandenes bestræbelser på at komme
den ulovlige dyrkning til livs gennem bæredygtige tiltag, herunder alternativ udvikling
og adgang for de pågældende landes lovlige produkter til de internationale markeder.
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III. EU'S HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF
NARKOTIKAMISBRUG (2000-2004)

A. EU's indfaldsvinkel: en overordnet, tværfaglig og integreret strategi for
bekæmpelse af ulovligt narkotika

Her på tærsklen til det tredje årtusind udgør narkotikaproblemet stadig en trussel og
frembyder nye udfordringer såsom den stigende brug af syntetiske stoffer blandt de unge
og det foruroligende fænomen, at et stadig større antal unge, der i visse tilfælde ikke
engang har nået teenagealderen, er medlemmer af kriminelle grupper, der sælger
narkotika. Sportsudøvelse er nu også blevet en aktivitet, der kan føre til nye former for
afhængighed. De sociale og helbredsmæssige aspekter af narkotikaproblemet, der udgør
en trussel for såvel brugerne selv som deres familier, anerkendes i stadig større omfang i
medlemsstaterne. Forbindelsen mellem narkotikamisbrug og andre sociale problemer
såsom fattigdom, nød, arbejds- og hjemløshed og social udstødelse samt sammenhængen
mellem narkotikamisbrug og kriminalitet peger mod det nødvendige i at sikre en balance
mellem nedgang i såvel udbuddet som efterspørgslen.

Ifølge resultaterne af det første Eurobarometer om befolkningens sikkerhed5 øver
narkotikamisbruget en betydelig indflydelse på folks dagligdag. Direkte konfrontation med
narkotika som f.eks. at være vidne til, at der sælges narkotika på åben gade eller at finde
sprøjter i eksempelvis parker samt selvfølgelig at blive offer for voldelige
narkotikarelaterede overfald er vigtige grunde til usikkerhedsfølelse blandt befolkningen i
europæiske byer. I gennemsnit har 14% af EU's befolkning inden for de sidste 12 måneder
haft narkotikarelaterede problemer inde på livet i det område, hvor de bor.

Siden starten af 90erne har narkotikaproblematikken stået højt på EU's politiske
dagsorden, hvilket afspejler, at bekæmpelsen af narkotikamisbruget er en fælles
udfordring, der kræver integration og intensivt samarbejde på alle niveauer.

Fra de fleste hold anerkendes det, at den internationale bekæmpelse af narkotikamisbruget
kræver et intensiveret samarbejde. Problemerne er fælles, og derfor skal løsningerne også
være det. De fremskridt, der er opnået i de senere år, er betydningsfulde, for så vidt som
der er opnået enighed om visse fundamentale principper vedrørende samarbejde omkring
international narkotikabekæmpelse. Medens samarbejdet i starten af 90erne led under
uoverensstemmelserne mellem producent- og forbrugerlande og var domineret af det
eftertryk, der blev lagt på retshåndhævelsesaspektet, har man nu opnået konsensus mellem
udviklings- og industrilandene, dvs. mellem producent- og forbrugerlande.
Narkotikabekæmpelse er i dag anerkendt som del af en overordnet indsats til at fremme
social og økonomisk udvikling inden for langt bredere rammer. Idéen om et fælles ansvar
og partnerskab danner nu grundlaget for samarbejdet på dette område.
Narkotikaproblematikken anskues nu ud fra et bredere sæt værdinormer, hvor der tages
hensyn til de sociale og økonomiske dimensioner af den bæredygtige udvikling i både
producent- og forbrugerlande.

                                               

5 Udarbejdet af Kommissionen i forbindelse med et fælles seminar i Bruxelles den 21. og 22. november
1996 med deltagelse af Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Formandskabet om forebyggelse
af kriminalitet i byområder med rod i narkotikaafhængighed.
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B. Evaluering

 Evaluering bør være en integreret del af EU's strategi for bekæmpelse af ulovlig narkotika.
De nuværende metodologiske værktøjer til evaluering af narkotikapolitikken og de
dermed forbundne strategier er ikke tilstrækkelige og bør videreudvikles. Indsatsen på
EU-plan i perioden 1995-1999 på evalueringsområdet har været utilstrækkelig og bør
styrkes. Det vil være nødvendigt på EU-plan i vid udstrækning at anvende eksterne
uafhængige eksperter til evaluering. En midtvejsevaluering af EU's handlingsplan vil blive
foretaget af EF og forelagt Rådet og Parlamentet. En regelmæssig bedømmelse af
omfanget og karakteren af narkotikamisbruget, som den foretages af EOON, og data fra
Europols narkotikaenhed om ulovligt salg af narkotika er værdifulde instrumenter til på
fællesskabsniveau at spore nye tendenser og få større viden om narkotikaproblematikken.
 
 En evaluering kan ikke gennemføres uden vanskeligheder. At evaluere effektiviteten af
bekæmpelsen af ulovlig anvendelse, fremstilling og handel med narkotika kræver, at det
vanskelige problem vedrørende definition af egnede resultatindikatorer bliver løst. Nogle
af EF's og EU's foranstaltninger og programmer er for nylig blevet iværksat og er endnu
ikke blevet evalueret.
 
 Hidtil har evaluering ikke været betragtet som en prioritet. Men denne tendens er ved at
skifte, og kræfterne bør derfor nu koncentreres om dette område, efterhånden som flere
EF-programmer evalueres af EF med anvendelse af uafhængige eksperter. For EU-
programmernes vedkommende vil der blive foreslået en fælles evaluering.
 
 Evaluering har i Europa hidtil kun været genstand for begrænsede gennemførligheds- og
andre mindre studier, som navnlig er blevet gennemført af EOON og Europarådets
Pompidou-gruppe. EOON fokuserer imidlertid på det videnskabelige aspekt af
evalueringen og vil som hidtil udstikke retningslinjerne for evaluering af foranstaltninger
til begrænsning af efterspørgslen og modeller til vurdering af effektiviteten af den valgte
politik.
 
 Det vil være af afgørende betydning at koncentrere indsatsen omkring regelmæssige
evalueringer af de resultater, der opnås under initiativer, programmer og politikker i
perioden 2000-2004. I denne forbindelse og i det hele taget i alle tilfælde, hvor det er
muligt, vil der blive anvendt konsekvensanalyser. Det er navnlig vigtigt med en tilpasning
af de eksisterende evalueringsværktøjer, herunder EOON's instrumenter, med henblik på
nemmere at kunne vurdere, i hvor høj grad målsætningerne i denne meddelelse opfyldes.
 
 Det er hævet over enhver tvivl, at evaluering i fremtiden bør tildeles en mere
fremtrædende plads. Der bør inddrages eksterne eksperter i fastlæggelsen af
evalueringsindikatorer og i selve evalueringsprocessen. Der er med den igangværende
eksterne evaluering af Fællesskabets handlingsprogram om narkotikaafhængighed taget
skridt i denne retning. Der vil blive forelagt en midtvejsrapport for Parlamentet og Rådet i
første halvår af 1999. Hovedelementerne i denne evaluering kan findes i kapitel III, afsnit
F.2.1.
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C. Nye udfordringer

 Der er behov for at forbedre overvågningen af narkotikahandlen med henblik på hurtigt at
kunne identificere nye udfordringer og tilpasse politikken og foranstaltningerne effektivt
til disse ændringer
 
 Man har identificeret følgende nye udfordringer:

• Cannabis, amfetamin og ecstasy: Syntetisk narkotika: som nævnt i kapitel II er EU
et af hovedområderne, når det gælder produktion og forbrug af disse tre ulovlige
former for narkotika. Der bør fortsat gøres en stor indsats på EU-plan for at bekæmpe
produktion og misbrug af disse stoffer. Der er især kommet nye udfordringer med den
stigende udbredelse af syntetisk narkotika (amfetamin- og Ecstasy-lignende stoffer)
blandt unge.

• Kriminalitet i byområder: den foruroligende kendsgerning, at et stigende antal unge,
der i visse tilfælde ikke engang har nået teenagealderen, er medlemmer af kriminelle
grupper, som beskæftiger sig med handel med forskellige former for narkotika6 viser, at
der er behov for sociale foranstaltninger med henblik på at forhindre begyndende
afhængighed af narkotiske stoffer og/eller, at en sådan afhængighed fører til en kriminel
løbebane. Det er overordnede projekter, der kombinerer forskellige former for
foranstaltninger, der har den største chance for at skabe varige resultater. Der er
ligeledes behov for at føre statistikker over narkotikarelateret kriminalitet på EU-
niveau.

• Andre helbredsmæssige, sociale og strafferetslige udfordringer: herunder
blandingsmisbrug, hepatitis, social udstødelse, lokalsamfundsdeltagelse i forebyggende
foranstaltninger, narkotikamisbrug i fængsler, alternativer til straf samt social og faglig
genindslusning.

• Forberedelse på udvidelsen:

Deltagelse i EOON og i forskellige fællesskabsprogrammer

Førtiltrædelsesstrategien giver ansøgerlandene mulighed for at blive optaget som
medlemmer af visse organer som f.eks. EOON, inden de bliver fuldgyldige medlemmer
af EU. I september 1998 erklærede Kommissionen, at det var ønskeligt, at alle 11
ansøgerlande samt Tyrkiet deltog i arbejdet i disse organer. Beslutninger træffes på en
sag til sag basis. Kommissionen har til hensigt at fremlægge et udkast til
forhandlingsmandat for alle ansøgerlande med henblik på deres optagelse i EOON-
samarbejdet gennem bilaterale forhandlinger med de lande, der formelt udtrykker ønske
herom. Førtiltrædelsesstrategien omfatter også deltagelsen af ansøgerlandene i
fællesskabsprogrammer om f.eks. folkesundheden. Ungarn fik mulighed for at deltage i
fællesskabsprogrammet for forebyggelse af narkotikamisbrug i 1998, og det forventes,
at andre ansøgerlande vil komme til at deltage i programmet i løbet af 1999. Hvad
angår samarbejdsprogrammerne under EU-traktatens afsnit VI (retlige og indre
anliggender), har Kommissionen til hensigt at ændre det nuværende retsgrundlag for
disse programmer, således at ansøgerlandene kan deltage på lige fod med
medlemsstaterne.

                                               

6 Seminaret om forebyggelse af kriminalitet i byområder med rod i narkotikaafhængighed, som
Kommissionen og Parlamentet i fællesskab arrangerede, og som blev afholdt i Bruxelles den 21.-
22.11.96.
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Phare-narkotikabekæmpelsesprogrammet

Phare's narkotikabekæmpelsesprogram er det vigtigste program under Phare, der
sigter på at udvikle den institutionelle kapacitet i de 10 ansøgerlande i Central- og
Østeuropa, således at disse lande kan udvikle tværfaglige og koordinerede
narkotikabekæmpelsesstrategier, der falder i tråd med EU's
narkotikabekæmpelsespolitik. Programmet åbner også mulighed for deltagelse af
lande, der ikke har søgt om optagelse, såsom Albanien, Bosnien-Hercegovina og
FYROM.

Programmet er koncentreret omkring 3 prioriterede områder, nemlig:
(1) narkotikainformationssystemer (2) begrænsning af udbuddet af narkotika og
(3) begrænsning af efterspørgslen efter narkotika. Der lægges navnlig vægt på
muligheden for udvikling af integrerede forebyggelsesprogrammer, herunder aktiv
deltagelse af civilsamfundet. Efter at Phare-programmet er udvidet til også at omfatte
retlige og indre anliggender, lægges der i forbindelse med narkotikaproblematikken
nu også i udstrakt grad vægt på retshåndhævelsesprincippet.

Med henblik på at lette anvendelsen af fællesskabsretten på narkotikarelaterede
lovovertrædelser fokuserer programmet på støtte til den institutionelle opbygning for
at sikre gennemførelsen af den krævede lovgivning og de nødvendige standarder med
det formål at styrke narkotikaovervågningsstrukturernes operationelle kapacitet.

D. Det nye retsgrundlag i kraft af Amsterdam-traktaten

 Ligesom Maastricht-traktaten om Den Europæiske Union, som udvidede Fællesskabets
aktionsmuligheder på narkotikaområdet og mulighederne for samarbejde mellem EU-
landene, betegner Amsterdam-traktatens ikrafttrædelse et nyt skridt fremad inden for
narkotikabekæmpelse og inden for offentlig sundhed. Der er således mulighed for at
indføre forebyggende foranstaltninger med hensyn til håndhævelse af lovgivningen (artikel
152) med hensyn til håndhævelse af lovgivningen gennem etablering af et øget samarbejde
om bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika (afsnit VI) og gennem et øget
internationalt samarbejde.
 
(i) Narkotika, et prioriteret område inden for offentlig sundhed (EF-traktatens artikel
XIII, artikel 152)

I artikel 152, stk. 1, første afsnit, hedder det: "Der skal sikres et højt
sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets
politikker og aktiviteter." Dette betyder, at prioriteringen af den offentlige sundhed skal
integreres i alle Fællesskabets politikker og aktiviteter, såsom ungdomsprogrammer,
forskningsprogrammer og programmer og aktiviteter på det sociale område.

I artikel 152, stk. 1, andet afsnit hedder det: "Fællesskabets indsats, der skal være et
supplement til de nationale politikker, skal være rettet mod at forbedre folkesundheden
og forebygge sygdomme hos mennesker samt imødegå forhold, der kan indebære risiko
for menneskers sundhed. Indsatsen skal omfatte bekæmpelse af de største trusler mod
sundheden ved at fremme forskning i deres årsager, spredning og forebyggelse samt
sundhedsoplysning og -uddannelse". Traktaten fremhæver ikke længere narkotika som et
specielt væsentligt problem, men narkotika er helt klart fortsat et prioriteret område for
Fællesskabets indsats inden for offentlig sundhed. Således hedder det i artikel 152, stk. 1,
tredje afsnit, at "Fællesskabet supplerer medlemsstaternes indsats for at begrænse
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narkotikarelaterede helbredsskader, herunder oplysning og forebyggelse".
Begrænsningen af narkotikarelaterede sundhedsskader er en ny målsætning for
samarbejdet mellem medlemsstaterne, ved siden af det traditionelle samarbejde om
forebyggelse.

I artikel 152, stk. 3, hedder det: "Fællesskabet og medlemsstaterne fremmer samarbejdet
med tredjelande og med internationale organisationer, der beskæftiger sig med
folkesundhed". Artikel 152, stk. 4, fastslår, at Rådet på grundlag af artikel 251 i EF-
traktaten (den fælles beslutningsprocedure) kan vedtage "tilskyndelsesforanstaltninger
med henblik på beskyttelse og forbedring af folkesundheden, men uden at der er tale om
nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative
bestemmelser."

Det vil være nødvendigt at udnytte de nye bestemmelser i artikel 152 fuldt ud for at øge
samarbejdet om begrænsning af efterspørgsel og for at opnå, overalt hvor det er muligt, en
tilnærmelse af praksis inden for områder som evalueringsmetoder og procedurer. Der bør
endvidere tilskyndes til informationsudveksling om "god praksis" med hensyn til
forebyggelse og om andre områder, såsom alternativer til strafferetlige foranstaltninger. På
EU-plan bør de nuværende resultater af programmet for forebyggelse af narkotikamisbrug
betragtes som et grundlag for yderligere fremskridt med hensyn til tilnærmelse af praksis
vedrørende begrænsning af efterspørgsel og vedrørende forebyggelse.

(ii) Narkotika, et prioriteret område for samarbejdet om retlige og indre anliggender
(Afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union)

Den nye retlige ramme sætter samarbejdet mellem EU-landene om bekæmpelse af ulovlig
handel ind i en ny institutionel sammenhæng, som bevirker, at landene er traktatmæssigt
forpligtet til at arbejde sammen på grundlag af dialog og samordning mellem de forskellige
strategier, der anvendes af medlemsstaterne.

Den vigtigste nyskabelse i Amsterdam-traktaten er målsætningen i artikel 29 (tidligere
artikel K.1) for politisamarbejde og retligt samarbejde, som går ud på at give borgerne et
højt tryghedsniveau "i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed". Dette mål skal
nås ved at forebygge og bekæmpe "organiseret og anden kriminalitet, især ....... ulovlig
narkotikahandel". Der forudses tre metoder til at bekæmpe ulovlig handel med narkotika:

- tættere samarbejde mellem politi, toldmyndigheder og andre kompetente myndigheder,
direkte og gennem Europol;
- tættere samarbejde mellem medlemsstaternes retlige og andre kompetente myndigheder;
- om nødvendigt indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes strafferetlige regler.

I henhold til artikel 34 (tidligere K.6) deler Kommissionen nu initiativretten med
medlemsstaterne på alle de områder, der er omhandlet under afsnit VI. De retlige
afgørelser, som Rådet vedtager, vil fortsat kræve enstemmighed. Ud over fælles
holdninger og konventioner er der nu indført to nye instrumenter:

- rammeafgørelser om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative
bestemmelser (som er bindende, men overlader det til de nationale myndigheder at
bestemme form og midler for gennemførelsen);

- afgørelser i ethvert andet øjemed, der er i overensstemmelse med målsætningerne i
traktatafsnittet (bindende og indbærer ikke umiddelbar anvendelighed), uden at de dog
indebærer nogen indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative
bestemmelser.
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Desuden fastslår traktaten en række målsætninger for politisamarbejdet og det retlige
samarbejde, som er områder, der kan udforskes med henblik på at intensivere
narkotikabekæmpelsen.

Det er inden for disse rammer og med støtte af både Europol, som i henhold til
Amsterdam-traktaten skal spille en særlig rolle med hensyn til støtte og koordinering i
forbindelse med gennemførelsen af samarbejdet mellem de retshåndhævende myndigheder
(artikel 30, stk. 2), og af EONN, at Rådet - i henhold til Amsterdam-traktaten - skal træffe
foranstaltninger og fremme samarbejdet med henblik på at bidrage til opfyldelse af
Unionens målsætninger (artikel 34), idet det træffer afgørelse herom med enstemmighed
på initiativ af en medlemsstat eller af Kommissionen.

Artikel 31, litra e), omhandler vedtagelse af foranstaltninger til fastsættelse af
mindsteregler for, hvad der udgør kriminelle handlinger, og for straffene for organiseret
kriminalitet, terrorisme og ulovlig narkotikahandel. I en erklæring til denne artikel hedder
det, at disse bestemmelser ikke må medføre, at en medlemsstat, hvis retssystem ikke
indeholder bestemmelser om en minimumsstrafferamme, forpligtes til at indføre sådanne
bestemmelser.

Domstolens rolle styrkes i henhold til artikel 35 (tidligere K.7), eftersom Domstolen får
kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål om gyldigheden og fortolkningen af
afgørelser, der er truffet i henhold til afsnit VI. Men denne kontrol er afhængig af, at
medlemsstaterne fremsætter erklæring om Domstolens kompetence (stk. 2). Desuden har
Domstolen ingen kompetence til at prøve gyldigheden eller proportionaliteten af
operationer, som udføres af en medlemsstats politi eller andre retshåndhævende
myndigheder. Europa-Parlamentets rolle styrkes også i henhold til artikel 39 (tidligere
K.11), eftersom det skal afgive udtalelse inden vedtagelsen af rammeafgørelser, afgørelser
og konventioner, hvor det tidligere kun skulle høres om de vigtigste aktiviteter i henhold
til artikel VI.

Muligheden for at etablere et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne er forudset i
artikel 40 i afsnit VI, hvis det foreslåede samarbejde: a) overholder Det Europæiske
Fællesskabs beføjelser og de mål, der er fastsat i afsnit VI; b) har til formål at gøre det
muligt for Unionen hurtigere at udvikle sig til et område med frihed, sikkerhed og
retfærdighed. Under disse betingelser kan Rådet tillade, at der etableres et tættere
samarbejde, idet det træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter anmodning fra de
berørte medlemsstater, og efter at Kommissionen er blevet opfordret til at afgive
udtalelse. Men hvis en medlemsstat erklærer, at den af vigtige årsager, der vedrører
national politik, agter at stemme imod, at der gives bemyndigelse med kvalificeret flertal,
finder afstemning ikke sted.

Integrationen af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union er forudset gennem en
protokol, der er knyttet til traktaten. Dette er en fundamental ændring af dette
samarbejdes rækkevidde. Med de nye operationelle beføjelser, der er tildelt Europol
(artikel 30, stk. 2), vil samarbejdet blive mere konkret og give en ny tilskyndelse til
indsatsen for at bekæmpe ulovligt narkotika.

(iii) Narkotika, en prioritet i det internationale samarbejde

 Amsterdam-traktaten omfatter ikke andre instrumenter end dem, der allerede fandtes
under den tidligere traktat, dvs. fælles holdninger og fælles aktioner, som er omhandlet i
henholdsvis artikel 14 og 15 i traktaten om Den Europæiske Union (tidligere artikel J.4 og
J.5). EU har erkendt narkotikaproblematikkens betydning i forbindelse med
udenrigspolitikken, idet der opereres med to kategorier af aktioner: i) en multilateral
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indsats, der indebærer aktiv støtte til en samlet fastlæggelse af politik, styrkelse af FN-
institutionernes strategifastlæggelse og de uformelle organers effektive funktion; ii)
bilaterale og regionale aktioner hovedsagelig gennem 3 typer af instrumenter til
samarbejde med tredjelande inden for rammerne af klausuler om narkotika, der er indført i
EU-aftaler med tredjelande: politisk dialog, handelspolitik og finansiel og teknisk bistand.
 
E. De vigtigste målsætninger

 I overensstemmelse med nærhedsprincippet er de 5 generelle mål med EU's handlingsplan
2000-2004 følgende:
 

• Sikre, at narkotikabekæmpelse fastholdes som en absolut prioritet for EU's interne og
eksterne aktioner

• Fortsætte EU's integrerede og afbalancerede fremgangsmåde i forbindelse med
narkotikabekæmpelsen, hvor begrænsningen af udbud og efterspørgsel ses som
gensidigt forstærkende elementer

• Sikre indsamling, analyse og spredning af objektive, pålidelige og sammenlignelige data
om narkotikaspørgsmålet i EU med støtte fra EOON og Europol

• Fremme internationalt samarbejde, integration af narkotikabekæmpelsen i EU's
udviklingssamarbejde og støtte FN's (navnlig FN’s Program for International
Narkotikakontrol (UNDCP)) bestræbelser på at udbygge det internationale samarbejde
med udgangspunkt i de principper, der er vedtaget af UNGASS;

• Gøre det klart, uden at der anmodes om nye ressourcer, at en vellykket gennemførelse
den strategi og af de foranstaltninger, der foreslås i denne handlingsplan, vil kræve de
relevante ressourcer.

 
 De vigtigste karaktertræk ved planen er følgende:
 
• Den understreger behovet for at evaluere de indhøstede erfaringer og finde frem til

de bedste metoder med henblik på at sikre kohærens og kontinuitet i Fællesskabets
aktiviteter på narkotikaområdet. Den bygger således videre på den foregående
handlingsplan

• Den påpeger de nye udfordringer og de strategier, der skal gennemføres på
fællesskabsniveau og i samarbejde med Fællesskabets internationale partnere

• Den gentager Fællesskabets engagement i forbindelse med opfyldelsen af FN's
konventioner om narkotikabekæmpelse i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets beslutning fra oktober 19987

 
F. Specifikke målsætninger

 Handlingsplanens specifikke målsætninger inden for de 5 områder, den dækker, er som
følger:

1. Information

 Den overordnede EU-strategi for narkotikabekæmpelsen bør tage udgangspunkt i en
regelmæssig vurdering af omfanget og karakteren af narkotikamisbruget i

                                               

7 D’Anconas betænkning Dok. A4-0211/98
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befolkningen og konsekvenserne heraf samt i den viden, man har fra forskning og
erfaring fra tidligere programmer.
 
 EOON har til opgave at indsamle, analysere og sammenligne eksisterende data på
narkotikaområdet. Det er af allerstørste vigtighed, at de oplysninger, centret modtager,
er så præcise som muligt. Navnlig er det vigtigt led i centrets arbejde at forbedre
sammenligneligheden af de foreliggende data. De nationale kontaktorganer i REITOX-
samarbejdet vil komme til at spille en central rolle i denne sammenhæng. Der er behov
for progressiv harmonisering af de vigtigste epidemiologiske indikatorer i forbindelse
med forekomst og helbredsmæssige konsekvenser af narkotikamisbrug8. Dette udgør en
stor udfordring, særligt eftersom der er betydelige forskelle mellem medlemsstaternes
måde at indsamle data om de forskellige indikatorer på. De nationale myndigheder bør
øge deres beslutsomhed i forbindelse med denne udfordring, og de bør have optimal
politisk og institutionel opbakning. Det er en opgave, der ikke vil blive løst hverken
hurtigt eller nemt. Den øgede sammenlignelighed mellem statistikkerne bør også følges
op af foranstaltninger til kvalitetssikring (herunder uddannelse) og tiltag, så det sikres, at
man fortolker og forstår betydningen af de indsamlede data i den nationale og regionale
sammenhæng.
 
 EOON vil i nært samarbejde med de nationale kontaktorganer i REITOX-samarbejdet
fortsætte og koncentrere sit arbejde hvad angår:

- regelmæssig indsamling, analyse og spredning af data vedrørende narkotika og
narkotikamisbrug og konsekvenserne heraf på fællesskabsniveau

- forbedring af metoder til datasammenligning
- anvendelse af fælles indikatorer i medlemsstaterne
- systematisk og videnskabelig evaluering af foranstaltninger til nedbringelse af

efterspørgslen, herunder omkostningseffektivitet
- samarbejdet med organer og organisationer i og uden for Fællesskabet og med

tredjelande.

I år 2004 vil EOON efterhånden have overtaget alle de områder, der dækkes af
forordningen om observatoriet, herunder:

- efterspørgslen og begrænsning af efterspørgslen efter narkotika
- medlemsstaternes og Fællesskabets strategier og politik på området
- internationalt samarbejde og den geopolitiske baggrund for udbuddet (med særlig

vægt på samarbejdsprogrammer og information vedrørende producent- og
transitlande)

- kontrol med handlen med narkotika, psykotrope stoffer og prækursorer i henhold
til de nuværende eller fremtidige internationale konventioner og fællesskabsakter,
samt

- narkotikaproblematikkens konsekvenser for producent-, forbruger- og
transitlande, herunder hvidvaskning af penge i henhold til nuværende eller
fremtidige fællesskabsakter.

                                               

8 De 5 nøgleindikatorer vedrører: 1) Narkotikamisbrugeres anmodning om at komme i behandling 2)
narkotikarelaterede dødsfald, dødelighed, og dødsårsager blandt narkomaner 3) forekomsten af
narkotikarelaterede smitsomme sygdomme  (HIV, hepatitis B og C) 4) sammenligneligheden af
undersøgelser af narkotikamisbrug, og den "almindelige" befolknings attitude til narkotikamisbrug, samt
5) sammenligneligheden af det anslåede narkotikamisbrug.
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I forbindelse med det statistiske program for 1998-2002, vil Eurostat, Fællesskabernes
statistiske kontor, og EOON indlede et nært samarbejde i forbindelse med udarbejdelsen
af definitioner og andre metoder med henblik på at producere sammenlignelig statistisk
information på fællesskabsniveau. Hvad angår indsamling af data vedrørende
narkotikarelaterede dødsfald og data fra helbredsmæssige undersøgelser samarbejder
EOON allerede med Eurostat.

2. Foranstaltninger til begrænsning af efterspørgslen

 Der bør gives førsteprioritet til foranstaltninger vedrørende sundhed, uddannelse,
forskning samt tiltag til bekæmpelse af social udstødning, der bør ydes støtte til fremme af
udveksling af erfaringer og de mest effektive strategier til begrænsning af efterspørgslen
og støtte til oprettelse af netværk mellem byer og mellem fagfolk, og endelig bør der
afsættes tilstrækkelige ressourcer til at sikre gennemførelsen af disse former for
aktiviteter.
 
 I forbindelse med sammenlignende metoder for undersøgelser og dataindsamling på
fællesskabsniveau har man opstillet 2 hovedmålsætninger for EU, der bør være opfyldt og
evalueret inden år 2004, nemlig:
 (i) en betydelig nedbringelse over en periode på 5 år af brugen af ulovlig narkotika blandt
unge under 18 år;
 (ii) en betydelig nedbringelse over en periode på 5 år af antallet af narkotikarelaterede
dødsfald.
 
2.1 Folkesundheden

Hovedproblemerne på dette område er:

• Stigningen i efterspørgslen efter narkotika, navnlig blandt de unge
• Stigningen i anvendelsen af orale narkotika, såsom ecstasy, nye syntetiske narkotika og

rygeheroin
• Problemet med den generelt stigende anvendelse af amfetamin
• Den generelle undervurdering af de foreliggende helbredsrisici
• Den udbredte forekomst af hepatitis C, HIV/AIDS samt andre alvorlige sygdomme

blandt stiknarkomaner
• Det høje antal narkotikarelaterede dødsfald i mange medlemsstater.

Der er i denne forbindelse tale om større udfordringer på følgende områder:

• Identificering af de mest effektive fremgangsmåder til forebyggelse af stigning i
forbruget samt sikring af hjælp fra ligestillede og støtte i form af forebyggende
værktøjer, der er rettet mod målgruppen

• Nødvendigheden af at anvende en sammenhængende forebyggende strategi i skolerne,
hvor hele skolevæsenet inddrages, herunder oplære undervisere i at være
opmærksomme på tegn på problemer hos eleverne

• Nødvendigheden af i højere grad at understrege betydningen af instrumenter til
bekæmpelse af social udstødelse med henblik på at forhindre narkotikamisbrug og bistå
med reintegrationen af tidligere stofmisbrugere

• De helbredsmæssige og sociale aspekter i forbindelse med risikogruppernes mobilitet i
og til EU-medlemsstaterne, indvandrere og fordrevne personer samt problemer i
forbindelse med narkotikaturisme
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• Forbedring af kvaliteten af behandlingsprogrammer med oral metadon og yderligere
undersøgelser af muligheden for anvendelse af alternative mindre vanedannende stoffer.

• Nødvendigheden af at afbalancere visse elementer såsom lovhåndhævelsesmæssige
målsætninger og narkomanernes behandlingsbehov samt øget anvendelse af alternativer
til fængsling.

 
 Fremtidige retningslinjer for forbedring af folkesundheden bør indbefatte:
 
 (i) nødvendigheden af at give folkesundheden en høj prioritet i forbindelse med diverse
foranstaltninger og supplere specifikke instrumenter til sikring af folkesundheden med
andre relevante fællesskabstiltag. Der er ligeledes behov for en dækkende finansiering af
specifikke offentlige instrumenter på sundhedsområdet;
 
 (ii) de hidtidige erfaringer i forbindelse med gennemførelsen af Fællesskabets
handlingsplan for forebyggelse af narkotikamisbrug og andre programmer, der er
relevante for folkesundheden (AIDS-forebyggelse og helbredsfremmende
foranstaltninger);
 
 (iii) sammenkøring med den fremtidige plan for en offentlig sundhedspolitik, herunder de
3 hovedbestanddele: 1) forbedret information med henblik på forbedring af befolkningens
helbredstilstand 2) hurtige reaktioner på trusler mod befolkningens helbredstilstand, og
3) forbedring af folkesundheden gennem helbredsfremme og sygdomsforebyggelse9;
 
 (iv) de retningslinjer for begrænsning af narkotikaefterspørgslen, som blev vedtaget af
UNGASS i juni 1998, som vedrører gennemførelsen af en overordnet strategi til
begrænsning af narkotikaefterspørgslen, og som i højere grad end tidligere understreger
vigtigheden af, at begrænsning af efterspørgslen bør indgå som en integreret del af
narkotikabekæmpelsesstrategien.
 
 Med udgangspunkt i midtvejsevalueringen for programmet til forebyggelse af
narkotikamisbrug for perioden 1996-2000 kan man udlede følgende:
 
• Der bør foretages yderligere undersøgelser og pilotprojekter vedrørende: (i) tidlig

identifikation af ændrede narkotikamisbrugstendenser, hvad enten det drejer sig om
kendte eller nye stoffer, og (ii) evaluering af resultaterne af forebyggende
foranstaltninger, såsom: opfylder foranstaltningerne deres målsætning? Hvordan
indvirker de på enkeltindivider/grupper set på EU-plan?

• Man bør styrke samspillet mellem relevante internationale organers projekter og
aktiviteter og stimulere det internationale samarbejde mellem nationale offentlige
institutioner med henblik på at få et bedre overblik over situationen.

• Der bør anlægges en mere proaktiv indfaldsvinkel i forbindelse med forebyggelse og
bekæmpelse af helbredsmæssige følgerisici, og man bør tage udgangspunkt i en
overordnet strategi, der kan anvendes til en omkostningseffektiv ressourcetildeling.

• Man bør med baggrund i det store geografiske område, medlemsstaterne dækker, og
deres sociale og kulturelle diversitet, i øget omfang udarbejde pilotundersøgelser af

                                               

9 KOM (98) 239 endelig udg. af 15.04.98
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målgrupper i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af følgerisici. Sådanne
undersøgelser bør have et bredt udgangspunkt, der giver mulighed for at foretage
sammenligninger mellem alle eller i det mindste de fleste medlemsstater.

• Der bør udarbejdes projekter til forebyggelse hvad angår information og
uddannelsesmæssige værktøjer for målgrupper, som tager højde for de retningslinjer for
evaluering, som EOON har udarbejdet, og projektresultaterne bør fremlægges i
overensstemmelse hermed.

• Man bør fortsat finansielt støtte de netværk, der sigter på lokal udveksling i forbindelse
med forebyggelse på lokalt niveau. Disse netværk følger under hensyntagen til
medlemsstaternes nationale politik en målsætning om udarbejdelse af kommunale
narkotikapolitikstrategier i samarbejde med andre byer i medlemsstaterne. Målet er
således at søge at indgå samarbejde mellem de eksisterende beslægtede netværk og på
denne måde åbne muligheder for nye komplementære virkninger.

• Der bør udarbejdes uddannelsesprogrammer i forbindelse med forebyggelse af
narkotikamisbrug med henblik på en mere intensiv udvikling af: (i) nyskabende
uddannelsesstrategier, der gør det nemmere at tage nye udfordringer op, og (ii)
integrationsmekanismer til sikring af uddannelse med udgangspunkt i lokalsamfundene.

En overordnet fremgangsmåde må stadig betragtes som den bedste
problemløsningsstrategi. En sådan fremgangsmåde bør dække alle områder inden for
forebyggelse af narkotikamisbrug fra de første spæde stadier i et misbrug til afhjælpning af
de negative helbredsmæssige og sociale konsekvenser af omfattende misbrug.
Fællesskabsprogrammer til forebyggelse og undervisning af ligestillede bør anvendes i
større udstrækning i medlemsstaterne.

I en overordnet strategi bør der tages hensyn til alle former for narkotikaforbrug og     -
misbrug, hvadenten det er lovligt eller ulovligt. Det er ikke kun stoffer, der er forbudt, der
kan være skadelige for helbredet. Der er mange af de nye syntetiske stoffer, som man
endnu ikke kender virkningerne af i medlemsstaterne. Der er tale om stoffer, der minder
om og som har mere eller mindre de samme potentielle helbredsmæssige risici som de
stoffer, hvis virkninger man kender, og som er forbudt.

Man bør være mere opmærksom på forbindelsen mellem at starte tidligt med at ryge og
drikke og et begyndende forbrug af ulovlige narkotiske stoffer. Både tobak og alkohol er
rusmidler, der medfører alvorlige helbredsmæssige skader. Derfor kan
oplysningskampagner om de skadelige virkninger af tobaks- og alkoholforbrug også vise
sig indirekte at medvirke til at forhindre unge i at eksperimentere med ulovlig narkotika.

Det er meget vigtigt, at man hjælper narkomaner med at nedbringe deres
narkotikaforbrug. Der bør ligeledes også fortsat gøres en indsats med henblik på at
reducere de uheldige helbredsmæssige og sociale konsekvenser af narkotikamisbrug. En
bred vifte af behandlingstilbud af høj kvalitet både på hospitaler og ambulatorier er
ligeledes afgørende, hvis man ønsker at nedbringe narkotikamisbruget. Navnlig er der
behov for yderligere udvidelse af mulighederne for tidlig behandling og for bedre
helbredshygiejne i fængslerne.

I betragtning af, at brugen af ulovlig narkotika på trods af alle de bestræbelser, der gøres,
stadig er stigende, bør man i medlemsstaterne gøre mere ud af at fastsætte konkrete
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standarder for de forebyggende programmer både hvad angår antal og kvalitet, således at
man sikrer, at der er let adgang til behandling på alle niveauer, samt at der findes
foranstaltninger til forhindring af tilbagefald.

2.2 Uddannelse og øget bevidstgørelse gennem informationskampagner

 Formålet hermed er uddannelse og bevidstgørelse med henblik på forebyggelse af
narkotikamisbrug samt risikobegrænsning. Sådanne tiltag bør: i) bibringe øget viden om
narkotikamisbrug gennem udarbejdelse og anvendelse af undervisningsmateriale og
metodologier, og ii) give deltagerne mulighed for at få et ansvarsfuldt forhold til
narkotika.
 
 At lære unge mennesker og deres forældre om narkotika og faren ved at bruge disse
stoffer er et afgørende element i forsøget på at løse problemet. Børn bør gøres bekendt
med begrebet narkotika fra de starter i skolen. Det er ligeledes vigtigt, at forældre og
lærere får mulighed for at øge deres viden om narkotika, således at de bliver bedre til at
opdage, hvis et ungt menneske har et begyndende narkotikaproblem.
 
De nationale skoleprogrammer hører til de vigtigste forebyggende foranstaltninger. Der er
oprettet undervisningsprogrammer på både nationalt og fællesskabsniveau med henblik på
narkotikabekæmpelse gennem udvikling af personlige og sociale evner til håndtering af
konfliktsituationer og gruppepres, og man lærer de unge at indtage en kritisk holdning og
træffe egne selvstændige beslutninger. Sådanne tiltag har også vist sig effektive i
forbindelse med at integrere forebyggende foranstaltninger i forskellige former for
fritidsaktiviteter.

Der har i vidt omfang været anvendt kampagner i massemedierne med henblik på at øge
opmærksomheden omkring narkotikaspørgsmålet. Hvis disse kampagner skal have
maksimal effekt, skal de være tilpasset målgrupperne, indeholde de relevante
informationer og være realistisk udformet. Det er yderst vigtigt, at sådanne
informationskampagner virker som støtte for foranstaltninger på lokalniveau med
uddannelsesmæssigt formål både for de unge og for nøglepersoner i deres omgivelser.
Den europæiske uge for narkotikabekæmpelse i 1998 er et godt eksempel på europæiske
kampagner, der fremhæver et ugentligt tema og lokale begivenheder.

Hovedprioriteterne for uddannelse og bevidstgørelse i Europa omfatter:

- Nødvendigheden af en overordnet forebyggende indsats i skoler i samarbejde med hele
skolevæsenet, herunder specialuddannelse af lærere, således at de oplærers  i på et tidligt
tidspunkt at opdage narkotikaproblemer hos de unge. Denne overordnede indsats bør
også omfatte de unges familier.

- Behovet for at indarbejde og forbedre undervisningen om narkotikaproblematikken i
læseplanerne på de højere læreanstalter, hvis studerende sigter på en karriere inden for
social- og sundhedsvæsenet samt inden for retshåndhævelsessektorer.

- Udarbejdelsen af fleksible uddannelsesmæssige værktøjer og metodologier for deltagelse
i gennemførelsen og evalueringen af forebyggende programmer. I denne sammenhæng bør
der i fuldt omfang drages fordel af de erfaringer og den viden, som EOON har på dette
område.
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- Effektiv anvendelse af nye medier, herunder navnlig Internet i forbindelse med
udarbejdelse, gennemførelse og evaluering af forebyggende uddannelsesmæssige
programmer.

- Fremme af dannelsen af grupper af ligestillede. Betydningen af sådanne grupper er
almindeligt anerkendt. De første gange en person tager narkotika, er det ofte fordi det
tilbydes af en, vedkommende kender. Disse grupper kan også have en forebyggende
virkning. De unge bør selv fra begyndelsen involveres i udarbejdelsen af forebyggende
programmer. Når et program har narkotikabrugere som målgruppe, vil det ofte være en
god idé at inddrage tidligere narkotikamisbrugere i projektet.

- Fremme af aktiv deltagelse i sport og andre fritidsaktiviteter. Det er især vigtigt, at
skoler sammen med f.eks. ngo'er og ungdomsklubber arrangerer aktiviteter efter skoletid,
hvor de unge under opsyn tilbydes sunde alternativer til narkotikamisbrug.
 
2.3 Forskning

 Formålet på EU-plan er at stimulere forskningen med henblik på at forebygge og føre
kontrol med narkotikarelaterede sundhedsproblemer gennem en optimal anvendelse af
mulighederne under Det Femte Rammeprogram for Det Europæiske Fællesskabs indsats
inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration. På grund af de begrænsede
midler i Det Femte Rammeprogram i forhold til de samlede offentlige udgifter til forskning
i EU bør andre relevante initiativer, specielt initiativer på nationalt plan eller i andre
europæiske fora tillægges passende opmærksomhed i forbindelse med gennemførelsen af
målsætningerne for denne handlingsplan.
 
Med Det Femte Rammeprogram for Det Europæiske Fællesskabs indsats for forskning,
teknologisk udvikling og demonstration (1998 to 2002)10 blev der med henblik på at
forebygge og føre kontrol med narkotikarelaterede helbredsproblemer fastsat en ny
specifik prioritet for forskningsaktiviteter i forbindelse med sådanne helbredsproblemer.
Denne forebyggelse og kontrol skal ske gennem: i) fastlæggelse af hvilke psykologiske og
socioøkonomiske faktorer, der spiller ind i forbindelse med narkotikabrug og -misbrug ii)
en bedre forståelse for de langtidsmæssige helbredsmæssige og sociale konsekvenser af
misbrug, samt iii) udvikling af mere effektive behandlingsstrategier.

Forskningsprioriteterne som også nævnes i arbejdsprogrammet "Livskvalitet og
forvaltning af bioressourcer" under afsnittet om folkesundhed og forskning inden for
sundhedssektoren omfatter:

- Biomedicinske metoder til reduktion af narkotikaafhængighed og behandling, herunder
forskning i revalidering og ikke-struktureret biomedicinsk støtte
(sygeligheds/mortalitetsundersøgelser, behandlingsresultater, ledsagesygdomme, adfærd
og sygdom, misbrug af flere former for narkotika, risikogrupper).

- Sundhedsmæssige og socioøkonomiske aspekter af narkotikamisbrug og afhængighed
(unge og andre risikogrupper eller udsatte grupper, misbrugsmønstre, sociale virkninger,
økonomiske omkostninger ved narkotikamisbrug og –afhængighed, forskning i

                                               

10 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 182/1999/EF af 22.12.98 - EFT nr. L 26 af 1.02.99.
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narkotikarelaterede sundhedstjenester, forebyggelse, bestemmende faktorer i omgivelserne
og den offentlige mening).

- Fysisk detektion, narkotikaprofilering og biologisk overvågning af narkotika,
prækursorer og opløsningsmidler.

Under "Neurovidenskaber" ligeledes i "Livskvalitet og forvaltning af bioressourcer" skal
navnlig undersøges belønnings- og straffemekanismer og deres relevans for læreprocesser
og narkotikaafhængighed.

Afsnittet om konkurrence- og bæredygtig vækst behandler emner som målinger og
testning og metoder til sporing af anvendelse af ulovlige stoffer, som skulle gøre det
muligt at opdage ulovligt anvendte stoffer eller komponenter heraf, stoffer, det er forbudt
at anvende i forbindelse med sportsudøvelse, ulovligt narkotikasalg og ulovlig handel med
dyr.

Generelt vil der blive lagt vægt på de socioøkonomiske virkninger af
narkotikaproblematikken, hvilket vil ske i nært samarbejde med EOON, der udvikler
pilotprojekter inden for dette område. I den forbindelse skal det nævnes, at der i det tredje
udbud til det målrettede socioøkonomiske forskningsprogram blev udvalgt et projekt, der
koordineredes af EOON. Projektet har titlen “European network to develop policy models
and socio-economic analyses of drug use, consequences and interventions".
 
 2.4. Andre nøgleemner inden for narkotikaproblematikken
 
 -Trafikanters brug af narkotika
 
 Målene på EU-plan er:
 - at undersøge problematikken omkring narkotikabrug hos trafikanter
 - med udgangspunkt i de foreliggende data at analysere i hvilket omfang personer, der er
påvirkede af ulovlige stoffer, er indblandet i trafikulykker
 - at anbefale mere pålidelige metoder til indsamling af sådanne data
 - at undersøge og støtte udvikling af testudstyr til opstilling langs veje samt supplerende
laboratorieanalyser samt undersøge disses begrænsninger
 - at undersøge og videreudvikle eksperimentale kontrolundersøgelser vedrørende
manglende evne til at føre køretøj i forbindelse med indtagelse af stoffer
 - at undersøge og sammenligne de foranstaltninger, der træffes angående revalidering.
 
 Alkohols indvirkning på køreevnen og dens rolle i trafikulykker er velkendt, men man ved
meget mindre om narkotikaens rolle i den forbindelse. Der er endnu ikke nogen
tilstrækkelig videnskabelig grundlag for at træffe specifikke foranstaltninger i forbindelse
med narkotika, og problemet blev ikke berørt i forbindelse med handlingsplanen for 1995-
1999 til bekæmpelse af narkotika, men var derimod medtaget i Kommissionens første
handlingsprogram om køresikkerhed, som blev vedtaget i 199311. I starten af 1994 blev
der inden for rammerne af færdselssikkerhedsgruppen nedsat en arbejdsgruppe, der skulle
beskæftige sig med alkohol, narkotika og medicin i trafikken.
 

                                               

11 Kom (93) 246 endelig udg. af 9.06.93
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 Arbejdsgruppen udarbejdede en rapport indeholdende en række anbefalinger, herunder at
førsteprioriteten skulle være at fastslå problemets egentlige natur gennem epidemiologiske
undersøgelser. Anbefalingerne vedrører i) hvordan man kan fastslå brugen af ulovlige
stoffer blandt trafikanter og risikoen for trafikulykker for personer, der tager forskellige
former for stoffer ii) blandingsforbrug af ulovlige stoffer og alkohol og iii) lovgivning, der
giver mulighed for at spore indtagelse af ulovlige stoffer hos trafikanter.
 
 På det seneste har arbejdsgruppen fra 1994 genoptaget sit arbejde. Emnet er stadig aktuelt
under det andet rammeprogram om trafiksikkerhed, der blev vedtaget af Kommissionen i
april 199712 for perioden 1997-2001. Der lægges særlig vægt på stikprøvekontrol på
vejene. Der finder koordinering sted med EOON og Pompidou-gruppen under
Europarådet. Under Det Femte Rammeprogram for Forskning og Teknologisk Udvikling
vil der fortsat blive forsket i problematikken omkring trafikanter, der fører motorkøretøjer
efter indtagelse af ulovlige narkotiske stoffer eller/og lægeordineret medicin.
 
 - Doping inden for sport

På fællesskabsniveau har man sat følgende mål for de kommende 5 år: i) forbedre
informationen om doping og dens konsekvenser for folk i almindelighed ii) øge
opmærksomheden om problemet blandt læger iii) indføre/forbedre koordineringen på
lovgivningsområdet iv) udarbejde klare definitioner, lister over forbudte stoffer og
standarder for sporing af forbudte stoffer, samt v) forbedre beskyttelsen af unge atleters
helbred.

Stigningen i doping inden for sporten har været så kraftig i de senere år, at Det
Europæiske Råd i Wien understregede sin bekymring over problemet, som underminerer
etikken inden for sporten og udgør en trussel for befolkningens helbredstilstand. Inden for
professionel sport er man vidne til stadig mere raffinerede dopingmetoder. Mange
almindelige mennesker for hvem sportsudøvelse er et middel til at øge livskvaliteten
risikerer at blive konfronteret med stimulerende stoffer via deres sport. Doping i
forbindelse med sportsudøvelse betyder langt fra i alle tilfælde, at der anvendes forbudte
stoffer, men ofte at lovlige stoffer misbruges.

At komme dopingproblemet inden for sporten til livs kræver forskellige løsningsmodeller.
Doping inden for professionel sport bør behandles som et problem for de professionelle
sportsudøvere. Antidopingregler kræver tæt samarbejde mellem de involverede lande,
sportsforeninger og internationale organisationer. At komme dopingproblemet til livs på
amatørniveau kræver mere ensartede foranstaltninger, som allerede er afprøvet i den
almindelige narkotikapolitik. Man må ikke glemme den påvirkning, sportsaktiviteter har
på det brede publikum og den indflydelse, sportsstjerners opførsel har på de unge.
Bekæmpelse af stimulanser inden for sporten er derfor en yderst velegnet måde at skabe
opmærksomhed omkring den generelle narkotikabekæmpelsespolitik på.

Medlemsstaterne og Kommissionen enedes om, at der var behov for at udvikle nye
fællesskabsforanstaltninger med henblik på en mere effektiv udnyttelse af de forskellige
aspekter af fællesskabspolitikken og harmonisering af lovgivningen. Da der også kan være
tale om handel med ulovlige stoffer i forbindelse med doping inden for sport, kan

                                               

12 Kom (97) 131 endelig udg. af 9.04.97
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samarbejdet omkring juridiske og indre anliggender også tænkes at komme til at spille en
rolle inden for dette område.

Endelig er det nødvendigt med tættere internationalt samarbejde, hvis man ønsker at løse
dopingproblemet inden for sportens verden. Sportsudøvere bliver stadig mere mobile og
har brug for klare og præcise lovbestemmelser, således at de ikke af vanvare kommer til at
begå en forseelse.

3. Foranstaltninger til begrænsning af ulovlig handel med stimulerende og psykotrope
stoffer

 EU bør lægge særlig vægt på styrkelse af foranstaltninger og instrumenter, der vedrører:
(i) Kontrol med kemiske prækursorer i EU og i tredjelande (ii) Forebyggelse og
bekæmpelse af hvidvaskning af penge (iii) Effektivt samarbejde mellem politi, toldvæsen
og domstolene (iv) Gennemførelsen af EU's handlingsplan vedrørende organiseret
kriminalitet (v) Forebyggelse af, at nye kommunikationssystemer (f.eks. Internet) kommer
til at medføre øget narkotikafremstilling, -handel og -misbrug (vi) Det internationale
samarbejde omkring bekæmpelsen af ulovlig narkotikahandel. Koordinering og
samarbejde er afgørende, hvis disse målsætninger skal opfyldes.
 
 3.1 Konsolidering af den gældende fællesskabsret
 
 3.1.1 Prækursorer og psykotrope stoffer
 
Det er vigtigt at føre kontrol med prækursorer, hvis man ønsker at begrænse udbuddet af
narkotika, eftersom det er kemiske substanser, der er uundværlige i forbindelse med
fremstilling af narkotika. Sådanne kemiske substanser sælges og anvendes almindeligt til
fremstilling af lovlige produkter såsom plastik og medicinalvarer, men en lille del anvendes
til ulovlig fremstilling af heroin, kokain og syntetisk narkotika.

Mere præcist kan prækursorer defineres som de 22 kemiske substanser, der er opført på
liste I eller II i De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af ulovlig handel med
narkotika og psykotrope stoffer fra 1988 (1988 FN-konvention), hvor Fællesskabet kun
deltager under artikel 12, der omhandler prækursorer. Kontrol med  ekstern handel med
prækursorer henhører i henhold til artikel 113 i EF-traktaten under Fællesskabets
kompetence.

Fællesskabet har godkendt den interne lovgivning til bekæmpelse af misbrug af
prækursorer både på fællesskabs- og internationalt niveau. Medens Rådets direktiv
92/109/EØF13 omhandler fremstilling og salg af prækursorer på fællesskabsmarkedet,
drejer det sig i Rådets forordning 3677/9014 om handlen med prækursorer mellem
Fællesskabet og tredjelande, idet den pågældende forordning indeholder en række
eksportkrav.

                                               

13 EFT nr. 370 af 19.12.92. Bilagene til dette direktiv er ændret ved Kommissionens direktiv 93/46/EØF
af 22.06.93.
14 Rådets forordning (EØF) nr. 3677/90 af 13.12.1990 - EFT nr. L 357 af 20.12.90. s.1 ændret ved Rådets
forordning (EØF) nr. 900/92 af 31.03.1992 - EFT nr. L 96 af 10.04.1992. s.1 ændret ved Kommissionens
forordning (EØF) nr. 3769/92 af 21.12.1992 - EFT nr. L 383 af 29.12.92. s.17 ændret ved
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2959/93 af 27.1.1993 - EFT nr. L 267 af 28.10.93. s.8 ændret ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 2093/97 af 24.10.1997 - EFT nr. L 292 af 25.10.1997 s.11.



22

Fællesskabets nuværende system til prækursorkontrol har virket efter hensigten. Der
forventes yderligere forbedringer gennem: (i) øget samarbejde med industrien, og
(ii) indgåelse af prækursorkontrolaftaler med højrisikolande, som har kapacitet til at kunne
få overvågningsmekanismerne i disse aftaler til at fungere.

 Da misbrug af prækursorer er en undtagelse på, hvad der ellers er et legalt marked, vil en
ren lovgivningsmæssig håndhævelsesstrategi for prækursorer ikke have nogen
nævneværdig effekt. Bestræbelserne på at forhindre misbrug må afbalanceres med
nødvendigheden af at tage hensyn til det store legale marked.

 
 Bilaterale aftaler om prækursorkontrol med tredjelande (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru
og Venezuela, Chile, Mexico og USA) har vist sig nyttige, eftersom de fører til
omfattende informationsdeling vedrørende misbrug af prækursorer. Der bør i fremtiden
indgås flere sådanne aftaler med andre lande og områder i verden som et effektivt middel
til styrkelse og udvidelse af prækursorkontrolsystemet. Sådanne aftaler bør tage
udgangspunkt i et regionalt samarbejde med henblik på at undgå, at den illegale handel
med prækursorer undgår nationale kontrolsystemer ved at operere gennem nabolande.
Inden for rammerne af Europaaftalerne bør Fællesskabet også inden længe påbegynde
forhandlinger om prækursorkontrolaftaler med de associerede lande i Øst- og
Centraleuropa, hvor der navnlig finder en stor produktion af de såkaldte nye syntetiske
stoffer (amfetaminer) sted.

I forbindelse med bekæmpelse af prækursorer på internationalt niveau kan der blive tale
om udveksling af ømfindtlige oplysninger om personer og virksomheder. Sådanne
oplysninger er beskyttet af både medlemsstaternes og Fællesskabets lovgivning. Det er
ikke desto mindre lykkedes Fællesskabet at lette udvekslingen af sådanne oplysninger
gennem indgåelsen af ovennævnte prækursorkontrolaftaler, som sikrer det nødvendige
retsgrundlag for udveksling af følsomme oplysninger. Fællesskabet bør fortsætte og
strømlinje denne politik, da den har været en betydelig succes i Fællesskabets forsøg på at
begrænse tilgangen af prækursorer til brug for ulovlig fremstilling af narkotika.

Hvad angår anvendelse af prækursorer til fremstilling af nye syntetiske narkotika, bør man
ikke glemme, at der er et stort antal prækursorer på markedet, og at disse bestandig
ændrer sig, hvilket gør det urealistisk at indføre et kontrolsystem i lighed med det, der
gælder for de 22 ovennævnte kemiske substanser, fordi yderligere begrænsninger på flere
substanser kun ville føre til svækkelse af det samlede prækursorkontrolsystem og lægge
hindringer i vejen for det yderst frugtbare samarbejde mellem aktørerne på det legale
marked og myndighederne.

De 22 prækursorer, der er nævnt i FN-konventionen fra 1988, er ikke et tilstrækkeligt
antal til fuldt ud at kunne kontrollere prækursormisbruget. På grund af de nye
udfordringer, som de nye syntetiske stoffer som beskrevet ovenfor udgør, er det vigtigt at
oprette særlige kontrollister for prækursorer, der ikke allerede findes på listen. Sådanne
lister bør kunne give et passende billede af det stadig skiftende mønster inden for
misbruget i Fællesskabet af de substanser, der findes på listerne samt principperne for
samarbejdet med industrien.
 
 I anbefalingerne fra G 7-landenes  aktionsgruppe vedrørende kemiske stoffer fra 1991
gjorde man sig til fortaler for en snæver målrettet indsats, således at forstå, at de
internationale prækursorkontrolmekanismer skulle koncentreres omkring et begrænset
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antal specifikke kemiske substanser svarende til de enkelte produkters karakter og
handelsmønstre, hvilket er mere realistisk og omkostningseffektivt end en kontrol, der er
udvidet til at omfatte en lang række forskellige kemiske substanser.
 
 3.1.2 Hvidvaskning af penge
 
 Kommissionens anden gennemførelsesrapport, der blev vedtaget den 1. juli 199815 om
direktivet til forebyggelse af, at det finansielle system anvendes til hvidvaskning af
penge16, er blevet fremsendt til Rådet og Parlamentet. Heri kan man læse, at alle
medlemsstater har gennemført direktivet i deres nationale lovgivning. Den eneste
verserende overtrædelsesprocedure vedrører de anonyme opsparingskonti i Østrig.
 
 Rapporten giver også et forholdsvis positivt billede af direktivets resultater. Et vigtigt
træk ved direktivet er imidlertid dets forebyggende karakter, og det er umuligt at
bedømme, i hvilket omfang hvidvaskningen af penge er nedbragt takket være direktivet.
Til gengæld viser data om rapporter om mistænkelige overførsler (bilag 8), at den
finansielle sektor i rimelig grad har levet op til det ansvar, den pålægges af direktivet. Alt i
alt kan man konkludere, at alle medlemsstater stadig aktivt bekæmper hvidvaskning af
penge.
 
 En ekspertundergruppe om hvidvaskning af penge under den tværfaglige gruppe har
analyseret effektiviteten af systemer til forebyggelse af hvidvaskning af penge i forbindelse
med samarbejdet under Afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union, da resultaterne
af bestræbelserne på at bekæmpe hvidvaskning af penge i form af retsforfølgelse,
domfældelse og konfiskation af aktiver har været ret beskedne indtil videre. Med henblik
på at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne inden for dette område vedtog Rådet
den 3. december 1998 med udgangspunkt i artikel K, stk. 3, i traktaten om Den
Europæiske Union en fælles aktion om hvidvaskning af penge og identifikation, sporing,
indefrysning, beslaglæggelse og konfiskation af instrumenter til brug for og indtægter fra
kriminelle aktiviteter17.
 
 Desuden bekendtgjorde Kommissionen i sin anden rapport og i den medfølgende
pressemeddelelse, at arbejdet på at udarbejde et forslag til et direktiv nr. 2 om
hvidvaskning af penge, som skal udvide og ajourføre direktivet fra 1991, er påbegyndt.
Forslaget vil forsøge praktisk at anvende anbefalingerne vedrørende Fællesskabets
kompetenceområder i forbindelse med handlingsplanen om organiseret kriminalitet samt
visse af de ønsker, Europa-Parlamentet har fremsat. Navnlig indeholder det forslag om at
udvide direktivets anvendelsesområde til visse ikke-finansielle aktiviteter og sektorer.
 
 Hvidvaskning af penge er et verdensomspændende problem, og bestræbelserne på at
stoppe dette fænomen kan kun blive effektivt, hvis alle lande og alle områder i verden
deler den samme målsætning. Lige meget hvor effektive EU's (eller FATF-medlemmernes)
systemer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge er, vil deres effektivitet blive kraftigt
reduceret, hvis andre landes og regioners systemer er ineffektive eller måske ikke-
eksisterende. Derfor har den finansielle aktionsgruppe vedrørende hvidvaskning af penge
(FATF), FN's  indsats og EU's eksterne arbejde på dette område så stor betydning.
 
                                               

15 KOM (1998) 401 endelig udg.
16 EFT nr. 166 af 28.06.91
17 EFT nr. L 333 af 9.12.98
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 FATF er det vigtigste internationale instrument til bekæmpelse af hvidvaskning af penge,
og det er blevet besluttet, at dets mandat skal forlænges med endnu 5 år fra midten af
1999. FATF er i øjeblikket ved at påbegynde optagelsen af nogle få strategisk set vigtige
nye medlemmer og oprettelsen af et verdensomspændende netværk af regionale organer til
bekæmpelse af hvidvaskning af penge. FATF har også påbegyndt arbejdet på 2 komplekse
og følsomme opgaver, som G7/8 har pålagt det, nemlig problemet med instanser, der ikke
ønsker at samarbejde (her tænkes på overdreven bankhemmelighed og uigennemsigtige
virksomhedsstrukturer) og udvidelse af anvendelsen af instrumenter til bekæmpelse af
hvidvaskning af penge til også at omfatte skatteunddragelser.
 
 Phare-programmet har været spillet en vigtig rolle hvad angår bestræbelserne på at
bekæmpe hvidvaskning af penge, herunder dets støtte til Europarådets gensidige
evalueringsprojekt. Der igangsættes i øjeblikket forskelligt arbejde under Tacis-
programmet (gennemførlighedsundersøgelser i Rusland, Ukraine og Moldova). Der er i
samarbejde med USA blevet igangsat et større projekt i Caribien, og et andet projekt for
de fem lande i Andin-gruppen er under gennemførelse. Narkotikakontrolprogrammet
under SADC har også været inddraget i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge. Der pågår
stadig arbejde med at fastslå, om det vil være muligt at samfinansiere foranstaltninger til
hvidvaskning af penge under ASEM.
 
 Disse eksterne bestræbelser har stor betydning og gør Kommissionen og EU mere synlige
på den internationale scene, og de bør derfor fortsættes og videreudbygges.
 
 3.1.3 Forhindring af at nye kommunikationssystemer (f.eks. Internet) anvendes til at øge

narkotikamisbrug, -produktion og -handel.
 
 Nye teknologier, navnlig Internet, kan have både positive og negative indvirkninger på
narkotikamisbruget. Som eksempel på en positiv anvendelse kan nævnes, at Internettet
kan bruges til at øge offentlighedens viden om narkotikamisbrug og give pålidelige
oplysninger om den skade narkotika, navnlig de nye syntetiske narkotika, forvolder, men
Internettet kan også anvendes på ulovlig vis i forbindelse med narkotika, her tænkes især
på, at Internettet: 1) kan videregive oplysninger om kemiske prækursorer og fundamentale
substanser og give adgang til speciallitteratur og til markedet for laboratorieudstyr, der er
nødvendigt for ulovlig fremstilling af narkotika 2) kan bruges til at give anvisninger på,
hvordan man fremstiller ulovlig narkotika, og 3) kan indeholde opfordringer til anvendelse
af narkotika.
 
 Europa-Parlamentet og Rådet vedtog ved en beslutning af 25. januar 1999 en flerårig EF-
handlingsplan til promovering af en mere sikker anvendelse af Internettet gennem
bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på globale net18. Handlingsplanen dækker en
periode på 4 år fra den 1. januar 1999 til den 31. december 2002 med en samlet
beløbsramme på 25 mio. euro. I forbindelse med gennemførelsen af Internet-
handlingsplanen vil man i særlig grad koncentrere sig om: 1) et sikrere "miljø" gennem
oprettelsen af et europæisk netværk af hotlines. I den forbindelse vil et forbedret
samarbejde mellem industrien og de retshåndhævende myndigheder være af afgørende
betydning for udnyttelsen af det fulde potentiale i sådanne hotlines, og 2) fremme af
opmærksomhedsskabende aktioner. Ansvaret for at retsforfølge og straffe dem, der

                                               

18 Beslutning nr. 276/1999/EF  EFT nr. L 33 af 6.02.99.
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anbringer ulovligt materiale på Internettet, påhviler de nationale retshåndhævende
myndigheder, som kan søge bistand hos navnlig Europol.
 
 3.2. Syntetisk narkotika
 
 Det Europæiske Råd i Dublin i december 1996 understregede, at det var nødvendigt at
prioritere bekæmpelsen af syntetisk narkotika både inden for EU og i andre lande, specielt
i Central- og Østeuropa og at angribe problemet på tre fronter: a) lovgivning; b) praktisk
samarbejde mod produktion og ulovlig handel, herunder en forbedring af samarbejdet
mellem nationale myndigheder og den kemiske industri samt c) internationalt
samarbejde19.
 
 Det nyligt etablerede system for hurtig underretning om nye former for syntetisk
narkotika20, som koordineres af Europol og EOON bør være med til at imødegå de nye
udfordringer, som forbruget og fremstillingen af disse nye former for narkotika indebærer.
 
 Kommissionen anførte i sin meddelelse om kontrol med nye syntetiske stoffer21, at på et
senere tidspunkt kunne bekæmpelsen af ulovlig handel med og anvendelse af syntetiske
stoffer eventuelt gøres mere effektiv ved anvendelse af yderligere instrumenter, eventuelt
baseret på en diskussion af de relative fordele ved "hastemetoden", "den generiske
metode" og "den analoge metode".
 
 3.3 Gennemførelsen af afsnit VI i Amsterdam-traktaten
 
 Amsterdam-traktaten
 
 Den nye lovgivningsmæssige ramme i kraft af Amsterdam-traktaten er beskrevet i kapitel
III, afsnit D. I sin meddelelse af 14. juli 1998 med titlen “Et område med frihed, sikkerhed
og retfærdighed”22 påpegede Kommissionen, at Amsterdam-traktaten yderligere ville øge
Kommissionens evne til at bidrage til EU's indsats i narkotikabekæmpelsen også på
områder, hvor den tidligere ikke havde nogen formel kompetence.
 
 Handlingsplanen for et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
 
 Kommissionens strategi i den ovennævnte meddelelse er medtaget i betragtningerne i
Rådets og Kommissionens handlingsplan om, hvordan man bedst gennemfører
bestemmelserne i Amsterdam-traktaten om oprettelsen af et område med frihed, sikkerhed
og retfærdighed, som blev godkendt af Det Europæiske Råd i Wien.
 
 Narkotika nævnes specifikt i handlingsplanen i forbindelse med spørgsmålet om sikkerhed.
Handlingsplanen nævner konkret, at narkotika på en lang række områder udgør en trussel
for både den kollektive og individuelle sikkerhed, som ofte men ikke altid har forbindelse

                                               

19 Den fælles konference om syntetisk narkotika, som afholdtes af EF's og Europa-Parlamentets
formandsskab (Bruxelles 27.-28.11.97) fremsatte en række henstillinger om, hvorledes problemet bude
angribes på alle fronter (forebyggelse, oplysning, forskning, fremme af sundhed og behandling,
begrænsning af leverancer og retshåndhævelse. LIBE 103 EN.PE 167.784.
20 Fælles aktion vedtaget af Rådet den 16. juni 1997 vedrørende kontrol med nye former for syntetisk
narkotika (EFT L 167 af 25.06.1997).
21 KOM(1997) 249 endelig udg. af 23.05.1997, s. 5
22 KOM(1998) 459 endelig udg.
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til organiseret kriminalitet. Det påpeges, at dette er et område, hvor Europa har haft
betydelig indflydelse gennem en understregning af, at der bør føres en overordnet politik
med udgangspunkt i et fælles ansvar mellem producent- og forbrugerlande. Det er i denne
forbindelse klart, at mobiliseringen af alle tilrådighedsstående juridiske og
retshåndhævelsesmæssige ressourcer mod narkotikahandlere og kriminelle organisationer
vil komme til at udgøre et væsentligt element.
 
 Samarbejdet på EU-plan mellem politi, toldmyndigheder og de retshåndhævende
myndigheder i medlemsstaterne fortjener særlig opmærksomhed. Handlingsplanen om
oprettelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed medvirker til at fremme og
øge samarbejdet mellem disse forskellige instanser. Det er det, der skal til, hvis EU's
bestræbelser på at bekæmpe narkotikaproblemet skal gøres mere effektive.
 
 Hvad angår samarbejdet i straffesager såvel mellem politi som mellem domstole,
indeholder handlingsplanen om oprettelse af et område med frihed, sikkerhed og
retfærdighed en række foranstaltninger, der skal vedtages mellem to og fem år efter
Amsterdam-traktatens ratifikation. Disse foranstaltninger vil få vidtrækkende
konsekvenser for narkotikahandlen og ulovlige aktiviteter i forbindelse hermed, såsom
hvidvaskning af penge.
 
 På narkotikaområdet er alle de foranstaltninger, der foreslås i handlingsplanen, af stor
vigtighed, men de allervigtigste er måske dem, der ifølge planen skal træffes inden for en
frist på 2 år, efter traktaten er trådt i kraft. Disse foranstaltninger omfatter både
politimæssigt og juridisk samarbejde i straffesager.
 
 Hvad angår politisamarbejde, er handlingsplanen centreret om Europols operationelle
samarbejde23. Af andre foranstaltninger på politi- og toldområdet kan nævnes:
 
 - fælles evaluering af specifikke undersøgelsesmæssige teknikker til afsløring af
omfattende organiseret kriminalitet
 
 - de aftaler, der giver et retshåndhævende organ fra en medlemsstat ret til at operere på en
anden medlemsstats territorium under hensyntagen til Schengen-aftalen.
 
 Ligeledes af stor betydning hvad angår Europol-samarbejdet er nedenstående
foranstaltninger, der skal være gennemført inden for en frist på 5 år:
 
 - fremme af kontakter mellem anklagere og efterforskere med speciale i organiseret
kriminalitet
 
 - oprettelse af et forsknings- og dokumentationsnetværk om international kriminalitet
 
 - effektivisering af statistikkerne om international kriminalitet
 
 - oprettelse af et system til udveksling af information og analyse af hvidvaskning af penge.
 

                                               

23 En af prioriteterne i Amsterdam-traktaten er at fastlægge karakteren og omfanget af Europols
operationelle beføjelser. Det skal være muligt at anmode de kompetente myndigheder i
medlemsstaterne om at gennemføre og koordinere en efterforskning, og der skal også være mulighed
for, at fælles sammensatte hold udfører operationelle aktioner.



27

 Med hensyn til samarbejde i kriminalsager indeholder handlingsplanen forslag om i
forbindelse med narkotikahandel at fastsætte minimumssatser i forbindelse med de former
for forskellige kriminelle handlinger og straffene herfor. Dette skal ske inden for en frist på
2 år efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden.
 
 Anvendelsen af Schengen-aftalens bestemmelser inden for narkotikapolitikken vil få stor
betydning med integrationen af de operationelle aktiviteter og foranstaltninger i Schengen-
aftalen, som allerede har ført til øgede bestræbelser på at begrænse narkotikahandlen.
 
 Endelig omtaler handlingsplanen udvidelsesprocessen, der er knyttet til
førtiltrædelsesstrategien. Retlige og indre anliggender er en prioritet for EU.
Foranstaltningerne i handlingsplanen vil bidrage til at styrke reglerne hvad angår retlige og
indre anliggender, således at ansøgerlandene lettere kan gøre sig bekendt med EU's
prioriteter på dette område.
 
4. Foranstaltninger på internationalt niveau

 På internationalt niveau kræver narkotikabekæmpelsen et mere intenst samarbejde. Dette
samarbejde skal udvikles med udvalgte lande og regioner til støtte for nationale og/eller
regionale planer (overordnede planer), hvor sådanne foreligger, med udgangspunkt i
retningslinjer hvor alle eksisterende instrumenter (udvikling, teknisk og finansiel bistand,
handelsmæssige instrumenter, politisk dialog, samarbejde om juridiske og indre
anliggender) inddrages i fuldt omfang. EU's samarbejde med andre industrilande og med
UNDCP og andre relevante internationale fora og grupper skal fortsættes og udbygges.

• Grundlæggende principper i det internationale samarbejde

De alvorlige problemer og trusler, som narkotika udgør for både udviklings- og
industrilande, kræver et mere intensivt samarbejde både mellem enkeltlande og regioner
samt globalt. Den særlige samling om narkotika i De Forenede Nationers
generalforsamling (UNGASS), der fandt sted i 1998, anerkendte, at det internationale
samarbejde omkring narkotikakontrollen skal ses som en del af de overordnede
bestræbelser på generelt at fremme social og økonomisk udvikling.

Med vedtagelsen af UNGASS' politiske erklæring har det internationale samfund,
herunder EU, anerkendt visse grundlæggende principper, nemlig

- Delt ansvar: narkotikabekæmpelse er et fælles ansvar, der kræver en integreret og
afbalanceret problemløsningsteknik;

- Indarbejdelse af narkotikakontrollen i den almene udviklingspolitik:
bestræbelserne på at begrænse udbud og efterspørgsel skal integreres, og de skal støtte
den eksisterende socio-økonomiske udviklingspolitik;

- Afbalanceret reduktion af udbud og efterspørgsel: begrænsning af
efterspørgslen er for første gang blevet anerkendt som et hovedelement i den globale
narkotikastrategi;

- Overholdelse af menneskerettighederne;

- Støtte til multilaterale bestræbelser: det kræver ganske særlige forudsætninger
at kunne løse narkotikakontrolproblemer, og FN's (UNDCP) rolle som ekstraordinært
forum for samarbejde og viden om narkotikarelaterede spørgsmål bekræftes hermed på ny.
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Andre specifikke internationale organisationer vil også kunne bidrage med værdifulde
erfaringer.

• Gennemførelsen af UNGASS

På mødet i Kommissionen for Narkotiske Midler (CND), der fandt sted i Wien i marts
1999, tog det internationale samfund, herunder EU, afgørende skridt i retning af at støtte
gennemførelsen af de forskellige handlingsplaner og andre foranstaltninger, der blev
vedtaget i juni 1998 på Den særlige samling om narkotika i De Forenede Nationers
generalforsamling (UNGASS). Handlingsplanerne vedrører: 1) det internationale
samarbejde om udryddelse af afgrøder til fremstilling af ulovlig narkotika samt alternativ
udvikling 2) retningslinjerne for begrænsning i efterspørgslen efter narkotika, og 3) den
ulovlige fremstilling, salg og misbrug af amfetaminlignende stimulanser og disses
prækursorer. De øvrige foranstaltninger vedrører kontrollen med prækursorer, retsligt
samarbejde og hvidvaskning af penge.

• Indarbejdelse af EU's internationale samarbejde inden for narkotikabekæmpelse i den
generelle målsætning for EU's relationer med tredjelande

EU har anerkendt den betydning, som narkotikaproblematikken har også i forbindelse med
udenrigspolitikken ved at tage to vidtfavnende kategorier af foranstaltninger i anvendelse,
nemlig dels de multilaterale foranstaltninger, der består i: 1) aktiv støtte til fastlæggelse af
den overordnede politik 2) styrkelse af strategifastlæggelsen i forbindelse med FN-
institutionerne, og 3) effektiv anvendelse af uformelle organer, dels de bilaterale og
regionale foranstaltninger, der gennemføres via tre typer instrumenter for samarbejde med
tredjelande, nemlig: politisk dialog, handelspolitik og teknisk og finansiel bistand. EU vil
fortsat indarbejde det internationale samarbejde inden for narkotikabekæmpelsen i den
generelle målsætning for EU's relationer med tredjelande.

• Optimal udnyttelse af fællesskabsinstrumenter i det internationale samarbejde
(udvikling, teknisk og finansiel bistand og handelsinstrumenter såsom den generelle
præferenceordning)

Fællesskabet bør udnytte fællesskabsinstrumenterne for internationalt samarbejde
(udvikling, teknisk og finansiel bistand og handelsinstrumenter såsom den generelle
præferenceordning) i forbindelse med tredjelandes og/eller regioners strategier og
udviklingsplaner. Dette indebærer, at narkotikakontrol bør betragtes som en integreret del
af EU's udviklingssamarbejde. Hvad den generelle præferenceordning angår, mener
Kommissionen, at det vil være en god idé at fortsætte de specielle handelsmæssige
ordninger til støtte for bestræbelserne på at løse problemet med dyrkningen af ulovlige
afgrøder under forudsætning af, at de involverede lande fortsætter narkotikabekæmpelsen,
og at der opnås resultater. Med udgangspunkt i en evaluering af den generelle
præferenceordnings betydning i narkotikabekæmpelsen blev den generelle
præferenceordning for landbrugsprodukter, som Fællesskabet har indgået med
Andeslandene og de mellemamerikanske lande, forlænget til den 31. december 2001, og
ordningen for industrivarer blev for første gang udvidet til at omfatte Mellemamerika.

• Optimal udnyttelse af FUSP-instrumenter i det bilaterale samarbejde og inden for de
multilaterale rammer, herunder politisk dialog, fælles holdninger og fælles aktioner
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Traktaten giver mulighed for skrappere overordnede eksterne foranstaltninger i
narkotikabekæmpelsen. Dette kan ske gennem den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
(FUSP), der giver mulighed for fælles aktioner på specielle områder, hvor
medlemsstaterne har vigtige fælles interesser, og til gennemførelsen af systematisk
samarbejde inden for EU på områder af almen interesse. Indtil videre har EU-aktionerne
hovedsageligt haft karakter af politisk dialog med tredjelande. Dialogen er blevet
yderligere styrket gennem den systematiske indarbejdelse af narkotikaklausuler i
samarbejdsaftalerne. Endvidere har EU regelmæssigt koordineret sine aktiviteter i de
internationale fora.

Disse aktiviteter bør fortsættes og styrkes som en integreret del af EU-samarbejdet med
tredjelande både i multilaterale og bilaterale fora. Hvad de bilaterale relationer angår, bør
der rettes mere opmærksomhed mod sammenhængen mellem samarbejde og det
pågældende tredjelands politiske vilje til at fremme god embedsførelse, øge
retssikkerheden og overholde menneskerettighederne.

• Udvikling af internationalt samarbejde i RIA-sager

Der er et stigende behov for at udvikle en kohærent indfaldsvinkel til, hvordan EU bør
samarbejde med tredjelande og regioner i forbindelse med bekæmpelsen af ulovlig
narkotikahandel. Dette aspekt indgår allerede nu som en vigtig komponent i de større
initiativer inden for narkotikabekæmpelse, som EU står for i Latinamerika, Caribien og
Centralasien. Inden for dette område eksisterer der også bestemmelser for samarbejde
inden for rammerne af en lang række samarbejds- (og partnerskabs) aftaler med
tredjelande og regioner. Dette kræver, at alle kompetente instanser i EU samarbejder. I
den forbindelse vil Europol have en særlig rolle at spille med hensyn til
informationsindsamling og -analyse og med bistand i koordineringen af nationale
efterforskninger. Kommissionen vil navnlig bidrage til denne fælles indsats gennem en
effektiv koordinering med instrumenter under den første søjle (hvidvaskning af penge,
prækursorer) og gennem finansiel bistand, hvis der på nogen måde er mulighed herfor.

• Operationel koordinering mellem Kommissionen og medlemsstater i specifikke
tredjelande og regioner med henblik på fælles evaluering og gennemførelse af
programmer

Effektiv gennemførelse af et overordnet og integreret svar på narkotikaproblematikken på
EU-niveau vil medføre handling på forskellige niveauer og vil involvere en lang række
aktører både inden og uden for regeringsapparaterne. Gennemførelsen af denne
handlingsplan vil kræve en permanent koordinering med henblik på fælles evalueringer og
programgennemførelse.

• Nøglelande og -regioner

Nøglelandene er i denne sammenhæng ansøgerlandene24, Latinamerika/Caribien og
Centralasien (med Transkaukasien).

Hvad Latinamerika angår, forventer EU-eksperterne, at dialogen med de forskellige
subregionale grupper samt særdialogen med Andeslandene styrkes yderligere. Endvidere
forventer EU, at de latinamerikanske lande vil indtage en nøgleposition i den nye ordning
                                               

24 Se beskrivelsen af Phare-narkotika-programmet på s. 8-9.
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om samarbejde og koordinering på narkotikaområdet mellem Europa og landene i
Latinamerika og Caribien. Det første møde fandt sted i april 1999. Hvad samarbejde
angår, er der vedtaget en overordnet handlingsplan for Latinamerika. Denne plan
understreger vigtigheden af, at begge parter opretholder en afbalanceret indfaldsvinkel til
problemet, genbekræfter betydningen af fælles ansvar og fastlægger en række emner, som
Kommissionens og medlemsstaternes bistand bør fokusere på i fremtiden navnlig med
henblik på at styrke det interregionale samarbejde mellem Latinamerika og Caribien samt
mellem de forskellige latinamerikanske subregionale grupper.

Narkotikabekæmpelsesinitiativet mellem EU og Caribien har i betydelig grad forbedret
samarbejdet og koordineringen af narkotikkontrolaktioner både mellem de caribiske lande
og mellem donorlandene til gavn for hele regionen. Oprettelsen af Kommissionens
narkotikakontrolkontor på Barbados har sikret, at EU er yderst synlig hvad angår
narkotikakontrol, og har desuden forbedret overvågningen af fællesskabsfinansierede
narkotikakontrolaktiviteter (ca. 20 mio. euro) til støtte for Barbados-handlingsplanen. I
denne forbindelse har oprettelsen af kontoret for maritimt samarbejde med deltagelse af
EU, Caribien og USA gjort dialogen lettere og har styrket det maritime samarbejde, så
man nu står bedre rustet til at løse problemerne i forbindelse med narkotikahandel.

Der foregår betydelige narkotikabevægelser fra Afghanistan og nabolandene gennem De
Nye Uafhængige Stater til hovedsageligt EU. Samarbejdet om narkotikaproblemet inden
for rammerne af Tacis dækkes af tre programmer, nemlig: 1) toldsamarbejde 2)
programmet om grænsepassage, og 3) retlige og indre anliggender, et program, der er
under udarbejdelse. I Centralasien har Toldprogrammet navnlig, men ikke udelukkende, til
formål at bistå ved etableringen af en effektiv grænsekontrol og undersøgelsesmetoder,
herunder profil- og risikoanalyse i forbindelse med fastlæggelse af narkotikabevægelser.
Programmet om grænsepassage i Centralasien bidrager med støtte og infrastruktur til alle
retshåndhævende organer, der arbejder ved grænseovergange mellem den vestlige del af
det tidligere Sovjetunionen og Centraleuropa og EU. Det yder støtte til retshåndhævende
organer ved overgangene og forventes at få en gavnlig indflydelse på den kommercielle
udveksling over grænserne, samtidig med at det uden tvivl vil føre til beslaglæggelse af
større mængder ulovlige stoffer. RIA-programmet henvender sig også til andre organer,
såsom indenrigsministerier og politikorps, navnlig i Centralasien og Kaukasus, med tilbud
om styrkelse af disse institutioner og bistand til gennemførelse af aktiviteter på
operationelt niveau, navnlig i lufthavne og ved grænseovergange. Der lægges også vægt
på at komme den hvidvaskning af penge, der finder sted i Rusland, Ukraine og Moldova,
til livs. Desuden udarbejdes der i øjeblikket programaktiviteter i nært samarbejde med bl.a.
UNDCP og UNDP.

Et andet hovedmål er at få sat yderligere skub i dialogen med de nordafrikanske lande
(navnlig Marokko) og lande i Mellemøsten under Euromed samt fremme samarbejdet med
landene i SADC-området (sydlige Afrika) og Vestafrika. Det sydlige Afrika er en ny
målregion for EU's samarbejde på narkotikaområdet. Startskuddet blev givet i Mmabatho
i Sydafrika i november 1995 og den politiske vilje blev på ny bekræftet på EU/SADC
narkotikakontrolkonferencen i Gaborone i februar 1998. På EU-SADC ministermødet i
Wien i november 1998 forpligtede EU sig til at støtte gennemførelsen af den regionale
handlingsplan for narkotikakontrol for SADC-landene. Der er blevet startet regionale
programmer i 16 vestafrikanske lande med henblik på at støtte udviklingen af nationale
overordnede planer, etablering af funktionsdygtige institutionelle strukturer samt
gennemførelse af en lovgivning, der kan imødegå narkotikatruslen i området.
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Et andet område, hvor samarbejdet bør udvikles og styrkes i de kommende år, er Asien,
navnlig Kina og de asiatiske ASEM-partnere. Hvad Kina angår, understreger
Kommissionens meddelelse fra marts 1998 om udviklingen af en overordnet dialog med
Kina nødvendigheden af at fremme en gennemgribende dialog og opmuntre til samarbejde
med landet på forskellige områder, herunder bekæmpelsen af ulovlig narkotikahandel.
Denne politik bør udbygges, og Kina bør inddrages i de internationale bestræbelser på at
bekæmpe narkotikahandlen. Det første skridt i en konstruktiv dialog med Kina er at fastslå
karakteren og omfanget af den ulovlige handel med narkotika i landet. Spørgsmålet bør
derefter drøftes med Kina inden for rammerne af den politiske dialog mellem EU og Kina.

Samarbejdet med de asiatiske lande inden for rammerne af ASEM bør styrkes. Initiativer
såsom udveksling af højtplacerede toldembedsmænd og seminarer for ansatte i
toldvæsenet bør fortsætte, og man bør i øget omfang ty til sådanne former for tiltag.

• Fortsættelse af det bilaterale samarbejde med de industrialiserede lande (USA, Canada,
Japan) og styrkelse af det multilaterale samarbejde i relevante internationale fora, som
f.eks. G8 og Dublin-gruppen

Samarbejdet med Fællesskabets industrialiserede partnere bør styrkes både bilateralt og i
multilaterale fora. Det vigtigste mål bør være støtte til gennemførelse af integrerede
og/eller regionale politikker og programmer med det overordnede mål at fremme dialog
og aktiv deltagelse fra de involverede lande.

Samtidig bør man bestræbe sig på at sikre komplementaritet mellem foranstaltningerne.
Dette opnås bedst, når samarbejdet baseres på behovsevaluering, som der er opnået
enighed om både på lande- og sektorniveau. Bistanden kan derefter ydes på de områder,
hvor den enkelte donor står stærkt under hensyntagen til potentielle politiske spørgsmål
og interesser.

På bilateralt niveau bør der skabes solide kommunikationskanaler til sikring af
informationsudveksling om ulovlig narkotikahandel og organiseret kriminalitet i
forbindelse hermed.

Det bedste eksempel på et vellykket samarbejde med en industrialiseret partner er det
overordnede samarbejde mellem EU og USA i forbindelse med NTA (det nye
transatlantiske program). Dette samarbejde bør fortsættes og udbygges. I de kommende år
vil de to partnere fortsætte med at arbejde på fælles projekter, såsom det caribiske
initiativ, og man vil sammen forsøge at gennemføre andre konstruktive aktioner i andre
egne af verden, navnlig i det sydlige Afrika, Nigeria, Østeuropa, Centralasien og
Latinamerika/Andesområdet.

EU og USA vil ligeledes fortsætte samarbejdet mellem amerikanske og europæiske
retshåndhævende organer samt samarbejdet om gennemførelsen af internationale
konventioner.

 Fællesskabets samarbejde med Canada og Japan bør styrkes. Samarbejdet med Canada vil
antage nye dimensioner i de næste få år, da Canada for nyligt har afsluttet udarbejdelsen af
sin interne narkotikapolitik og nu er ved at udarbejde en politik til international
narkotikabekæmpelse. I den forbindelse vil samarbejdet med EU om narkotikarelaterede
spørgsmål blive udvidet.
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 På topmøderne mellem Japan og EU har Japan udtrykt ønske om at indlede en dialog om
bekæmpelse af narkotikahandel, som ville kunne udvikle sig til regulær
informationsudveksling i form af en ekspertgruppe. Der skulle også være mulighed for at
indgå en aftale om prækursorer med Japan.
 
 Drøftelserne inden for rammerne af G8 bør fortsættes og udbygges. G8 har anerkendt
forbindelsen mellem narkotikakriminalitet og andre former for national og international
kriminalitet og har erklæret sig som tilhænger af partnerskab og fælles ansvar i det
internationale samfund med henblik på bekæmpelse af ulovlig narkotika. Dette bør
omfatte styrket samarbejde om begrænsning af den ulovlige handel med narkotika og
kemiske prækursorer, foranstaltninger til begrænsning af efterspørgslen, herunder
bestræbelser på at mindske narkotikaafhængigheden og støtte til en global indfaldsvinkel
til udryddelse af ulovlige afgrøder.
 
 Et andet vigtigt forum, hvor de industrialiserede lande kan drøfte narkotikarelaterede
spørgsmål, er Dublin-gruppen. Der er tale om en uformel konsultationsmekanisme for de
større aktører på den internationale scene, herunder EU's medlemsstater og
Kommissionen, Australien, Norge, Canada, Japan og USA. FN's Program for
International Narkotikakontrol (UNDCP) deltager også i møderne. Der afholdes to større
møderækker om året. Drøftelserne tager udgangspunkt i regionale rapporter, der
udarbejdes på nationalt (eller lokalt) niveau af de såkaldte "mini-Dublin"-grupper.
 
• Samarbejde med internationale organisationer

 Samarbejdet med internationale organisationer, som er kompetente på narkotikaområdet,
bør fortsættes og øges. EU anser især UNDCP for at være et yderst velegnet forum for
samarbejde og for udveksling af viden om narkotikarelaterede spørgsmål. UNDCP er en
vigtig partner, der giver mulighed for sammenlignende studier, og er samtidig det vigtigste
koordinerende instrument i forbindelse med internationale narkotikakontrolaktiviteter.
Andre specifikke internationale organisationer kan også bidrage med værdifuld erfaring og
partnerskab, f.eks. CICAD.
 
5. Koordinering, integration og forenkling

 Koordinering er af afgørende betydning på grund af narkotikaproblematikkens mange
facetter og det forhold, at mange af de foranstaltninger, EU træffer, vedrører flere af
søjlerne i Fællesskabets samarbejde. Koordineringen bør øges på alle niveauer og
involvere alle EU-institutioner og -enheder.
 
 5.1 Koordinering på rådsniveau

Koordineringen af foranstaltninger på narkotikaområdet udføres af HDG (den
horisontale narkotikagruppe), der blev nedsat af COREPER i februar 1997. Den har til
opgave at overvåge og koordinere alle aktiviteter på narkotikaområdet, der involverer
flere søjler i Fællesskabets samarbejde, og rapportere tilbage til COREPER. Dens
kompetenceområde omfatter narkotikakontrolinitiativer, der involverer flere søjler i
Fællesskabets samarbejde, og som gennemføres af EU i specifikke geografiske områder
(f.eks. Caribien, Latinamerika og Centralasien), der er blevet udpeget som nøgleområder
af forskellige Europæiske Råd. På grund af de mange og ofte meget forskelligartede
interesser, som de forskellige medlemsstater har i de forskellige områder, hvor der pågår
narkotikainitiativer, er det i nogen tilfælde vigtigt at følge en fleksibel og pragmatisk
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indfaldsvinkel hvad koordinering angår. Nedsættelsen af uformelle specifikke
koordineringsgrupper mellem de berørte medlemsstater inden for rammerne af HDG har i
betydelig grad forbedret koordineringen mellem fællesskabsfinansierede aktiviteter og
medlemsstaternes egne bilaterale narkotikakontrolaktiviteter. Der er nedsat uformelle
koordineringsgrupper for Caribien, Latinamerika og Centralasien.

HDG kan trække på erfaringer fra Rådets specialiserede arbejdsgrupper, der beskæftiger
sig med særlige områder af narkotikaproblematikken, såsom:

- Rådets arbejdsgruppe på det fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiske område
(FUSP) om narkotika (CODRO), der tager sig af koordinering og fremføring af
udenrigspolitiske initiativer vedrørende samarbejde om narkotikakontrol med tredjelande.
I den forbindelse har EU kraftigt opfordret de lande, der endnu ikke har undertegnet eller
ratificeret de tre FN-konventioner, til at gøre dette.

- Gruppen om sundhedsanliggender, der navnlig beskæftiger sig med spørgsmål i
forbindelse med Fællesskabets handlingsprogram om forebyggelse af
narkotikaafhængighed.

- Gruppen om økonomiske spørgsmål, der beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende
kontrol med kemiske prækursorer.

- Gruppen om den generelle præferenceordning, der overvåger at bestemmelserne i
den generelle præferenceordning overholdes.

- Forskellige arbejdsgrupper nedsat i henhold til afsnit VI i traktaten om Den
Europæiske Union, såsom toldsamarbejdsgruppen og politisamarbejdsgruppen.

5.2 Samarbejde mellem institutionerne og andre dele af EU

Generelt bør der opfordres til samarbejde mellem EU-institutionerne og andre dele af EU
om narkotikaspørgsmål med henblik på at sikre, at Fællesskabet har en kohærent og
sammenhængende indfaldsvinkel til narkotikaproblemet.

Den uformelle koordinering om narkotikaspørgsmål, der blev påbegyndt af Kommissionen
1995 i samarbejde med Europa-Parlamentet, Rådets formandskab, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget er et værdifuldt bidrag til medlemsstaternes gensidige
forståelse af hinandens narkotikapolitik og til at fastslå, hvilke fælles tendenser der er for,
hvordan narkotikaproblemet rent praktisk gribes an i EU.
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IV. KONKLUSIONER

Formålet med denne handlingsplan er at forsyne EU med de nødvendige midler og
værktøjer til at gennemføre en effektiv narkotikabekæmpelse. Under hensyntagen til
behovet for koordinerede tiltag på alle niveauer bør den bidrage til at sikre en virkelig
overordnet og afbalanceret indfaldsvinkel til narkotikaproblemet og til, at man
koncentrerer indsatsen om de højestprioriterede mål. Man vil i den forbindelse kunne
drage fordel af det øgede antal informationsværktøjer og koordineringsstrukturer.

Den systematiske evaluering og forbedringerne hvad angår narkotikakontrollen vil bidrage
til at sikre omkostningseffektivitet og lette hurtig beslutningstagning på de rigtige
niveauer.

Hvad begrænsning af efterspørgslen angår, understreges det i handlingsplanen, at EU bør
give førsteprioritet til forebyggende foranstaltninger vedrørende sundhed, uddannelse og
forskning samt til instrumenter, der anvendes til bekæmpelse af social udstødelse. Den
opfordrer til udveksling af erfaringer og de metoder, der har vist sig mest effektive, og til
støtte til etableringen af netværk mellem byer og professionelle inden for området, og det
understreges, at der bør bevilges tilstrækkelige ressourcer til at disse aktiviteter kan
gennemføres under rimelige vilkår.

De nærmeste få år vil blive afgørende for udviklingen af en kohærent måde at bekæmpe
narkotika i sportens verden på. Medlemsstaterne og Kommissionen har erklæret, at de er
villige til at bistå ved oprettelsen af et internationalt agentur, der skal beskæftige sig med
problemet i samarbejde med sportsorganisationer.

Hvad angår begrænsning af efterspørgslen og foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig
handel med narkotika, bør EU give førsteprioritet til styrkelsen af foranstaltninger og
instrumenter til kontrol med anvendelsen af kemiske prækursorer både i EU og i
tredjelande, forebyggelse  og bekæmpelse af hvidvaskning af penge, effektivt samarbejde
mellem politi, toldvæsen og domstolene, integrering af foranstaltninger til bekæmpelse af
narkotikarelaterede aktiviteter i Schengen-aftalen, gennemførelsen af EU's handlingsplan
om organiseret kriminalitet samt samarbejde med tredjelande og regioner i forbindelse
med bekæmpelse af ulovlig narkohandel.
 
 Hvad internationalt samarbejde angår, har EU til hensigt systematisk at integrere
elementer til narkotikakontrol i sine politikker for udviklingssamarbejde. Stadig i henhold
til princippet om delt ansvar vil EU prioritere narkotikakontrol højt i forbindelse med
udviklingssamarbejdet med de nationale regeringer og regionale organisationer, der
træffer passende foranstaltninger til udarbejdelse af nationale planer for narkotikakontrol,
og som viser et overbevisende politisk engagement i forbindelse med
narkotikabekæmpelse. Det er vigtigt at kontrollere og overvåge alle
narkotikakontrolaktiviteter, herunder alternativ udvikling.
 
 Parallelt med udviklingssamarbejdet bør narkotikaproblemet jævnligt tages op inden for
rammerne af den politiske dialog med de berørte lande og regioner. Desuden vil EU
fortsat deltage aktivt i internationale fora med henblik på at øge effektiviteten af både
regionale og verdensomspændende bestræbelser på narkotikabekæmpelse. Det er af
afgørende betydning, at de internationale donorers kontrolbestræbelser koordineres, og i
den forbindelse bør forbindelserne med de øvrige industrilande styrkes, således at
Fællesskabet og disse lande samarbejder omkring udarbejdelse, finansiering og
gennemførelse af projekter i de områder af verden, der lider hårdest under
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narkotikaproblemet, således at der sikres komplementaritet mellem Fællesskabets og de
øvrige industrialiserede landes tiltag.
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 Bilag I
 
 

 EVALUERING AF EKSISTERENDE EF- OG EU- INSTRUMENTER OG -
PROGRAMMER

 
 Kommissionen har forpligtet sig til at fremlægge en rapport om gennemførelsen af
handlingsplanen 1995-1999 og at forelægge relevante forslag for femårsperioden 2000-
200425. Som det fremgår af det følgende er det kun til en vis grad lykkedes at få evalueret
de forskellige EF- og EU-instrumenter og -programmer vedrørende
narkotikaproblematikken, som handlingsplanen omfatter.
 
 I INFORMATION
 
Siden 1995 har Narkotikaovervågningscentret (EMCDDA) i nært samarbejde med de
nationale "Reitox"-centre, der er etableret i hver af medlemsstaterne, udarbejdet tre
årsrapporter om narkotikasituationen i Europa og opstillet fem fælles nøgleindikatorer for
dataindsamling. Overvågningscentret har også offentliggjort forskningsrapporter om
specielle emner som f.eks. epidemiologiske udviklingstendenser og reaktioner på
anvendelsen af nye former for syntetisk narkotika. Indsatsen for så vidt angår reduktion af
efterspørgslen har været baseret på følgende fire hovedprincipper  (forebyggelse,
reduktion af skader, pleje og revalidering):

• udarbejdelse af en egnet terminologi, metodik og teknologi med henblik på effektiv
udveksling af information på EU-plan

• fremme af systematisk, videnskabelig evaluering og tilvejebringelse af redskaber og
retningslinjer til brug for forskere og andre fagfolk.

Overvågningscentret har sammen med Reitox-centrene udviklet andre redskaber, bl.a.
EDDRA-databasen, der er et informationssystem om aktiviteter til reduktion af
efterspørgslen. Databasen kan blive et vigtigt instrument ikke blot ved fastlæggelsen af
narkotikapolitikken, men også for eksperter, der ønsker at sammenligne metoder og god
praksis eller at etablere et samarbejde om initiativer i andre medlemsstater. For øjeblikket
indeholder EDDRA oplysninger om mere end 100 igangværende projekter i
medlemsstaterne. Alle registrerede projekter skal opfylde kvalitetsstandarder opstillet i
samarbejde med medlemsstaterne.

Et andet af Overvågningscentrets initiativer har været det tidlige varslingssystem for nye
former for syntetisk narkotika, der er et relevant og tidssvarende redskab, når det drejer
sig om hurtig vedtagelse af forebyggelsesstrategier og -aktiviteter specielt rettet mod
unge.

Der vil i 1999 blive iværksat en ekstern evaluering af Overvågningscentret, og resultatet
ventes at foreligge inden årets udgang.
 

                                               

25 Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om en EU-handlingsplan vedrørende
bekæmpelse af narkotikamisbrug (KOM(94) 234 endelig udg. af 23.6.1994, s. 33).
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 II. FORANSTALTNINGER TIL REDUKTION AF EFTERSPØRGSLEN
 
 2.1 Det første femårige EF-handlingsprogram vedrørende forebyggelse af

narkotikamisbrug (1996-2000)26

 
 I traktaten om Den Europæiske Union udpeges bekæmpelsen af narkotikamisbrug til en af
prioriteterne for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed. Kommissionen fandt, at
den bedste måde at konsolidere og udbygge de allerede opnåede resultater var at
iværksætte et særligt program vedrørende forebyggelse af narkotikamisbrug.
Fællesskabets femårige program vedrørende bekæmpelse af narkotikamisbrug (1996-
2000) blev vedtaget i december 1996 af Europa-Parlamentet og Rådet, efter høring af Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Det blev igangsat i januar 1997 for
perioden frem til udgangen af år 2000 og med et samlet budget på 27 mio. ECU.
 
 Programmet er i overensstemmelse både med Fællesskabets indsats inden for
folkesundhed27 og med EU's handlingsplan til bekæmpelse af narkotikamisbrug (1995-
1999), hvor det skal ses i sammenhæng med indsatsen for at reducere efterspørgslen.
 
 Programmet har til formål at fremme samarbejde mellem medlemsstaterne, at yde støtte til
deres foranstaltninger og at fremme samordningen af deres politikker og programmer til
forebyggelse af narkotikamisbrug. Programmet skal også styrke samarbejdet med
tredjelande og internationale organisationer, der arbejder med forebyggelse af
narkotikamisbrug. Aktionerne gennemføres i nært samarbejde med medlemsstaterne, og
Kommissionen bistås af et udvalg bestående af embedsmænd fra medlemsstaterne og
EØS-landene.
 
 Der skal inden år 2000 gennemføres 16 prioriterede aktioner, der kan grupperes i to
kategorier: (a) Data, forskning og evaluering og (b) Information, sundhedsundervisning
og uddannelse.
 
 Projekterne udvælges på grundlag af et årligt arbejdsprogram, der beskriver de
prioriterede indsatsområder. Støttede projekter vedrører bl.a. udveksling af fagfolk og
fremme af samarbejde mellem forskere og fagfolk; forbedring af metoder til kortlægning
af behov (forebyggelse/behandling) og faktorer, der fremmer forebyggelse og behandling;
fælles afprøvning og vurdering af forebyggelsesredskaber. I den forbindelse er der oprettet
en række tværnationale netværk som f.eks. European Addiction Training Institute (EATI)
med uddannelsescentre i Athen, Amsterdam og Helsinki; European Network of Drug and
HIV/AIDS services in Prisons (ENDHASP); European Peer Support Project (EPSP);
Drug Addiction-Europe-Exchange-Training (T3E); Federation of European Professionals
working in the field of drug abuse (ERIT); European Foundation of Drug Help lines
(Europæisk stiftelse for telefonhjælpetjenester på narkotikaområdet (FESAT); EURO-
METHWORK, der er et forum for udveksling af ekspertise mellem leverandører at
metadon i europæiske lande, IREFREA, et netværk for forskning og evaluering
vedrørende forebyggelse.
 

                                               

 26 EFT L 19 af 22.1.1997.
 27 Artikel 129 og Kommissionens meddelelse af 24.11.1993, KOM(93) 559 endelig udg.
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 Alt dette sker med henblik på at definere, forbedre og gennemføre forebyggelsesmodeller
for særlige målgrupper eller særlige miljøer. Mange projekter fokuserer kraftigt på
tværfagligt samarbejde og koordination mellem den offentlige og private sektor.
 
 En særlig interesse knytter sig til følgende typer af projekter:

• Udvikling af samarbejde mellem byer: udveksling af erfaringer om lokale strategier
til forebyggelse og reduktion af risici; fremme og understøtning af tværfagligt
samarbejde; oprettelse af en pool af europæiske eksperter med kendskab til særlige
emner og fremme af innovative projekter; diagnosticering og pilotprojekter
vedrørende de sociale og sundhedsmæssige aspekter ved narkotikaturismen mellem
byer, der er særlig hårdt ramt af fænomenet.

• Forbedring af strategier og praksis rettet mod særlige grupper, herunder særligt
sårbare grupper:

 (a) fremme og evaluering af programmer for behandling af fængslede narkomaner;
pilotprojekter på dette område; udarbejdelse af forslag til retningslinjer for
foranstaltninger til forebyggelse og nedsættelse af risikoen i fængsler; uddannelse af
personale i og uden for fængslerne, så de bliver bedre til at håndtere
narkotikamisbrugsproblemer i fængselsmiljøet og til at forbedre de anvendte
fremgangsmåder
 
 (b) fremme af forskning og anvendelse af forskningsresultater, der har at gøre med
behandling af narkomaner og deres børn
 
 (c) diagnosticering samt fremme og evaluering af strategier for, hvorledes man når
de grupper, der er identificeret som særligt sårbare, f.eks. etniske minoriteter, ikke-
fastboende befolkningsgrupper samt visse særlige grupper af narkomaner
 
 (d) udvikling af ekspertise i substitutionsprogrammer (især metadon) og oprettelse
af et referencenet for rejsende i Europa, der er under metadonbehandling; evaluering
af virkningen af programmer for gratis uddeling af sprøjter i Middelhavsområdet.
 

• Tilpasning og forbedring af praksis rettet mod unge og nye former for stofmisbrug:
sammenligning, evaluering, afprøvning og udbredelse af nye fremgangsmåder til
forebyggelse af brugen af ecstacy; anvendelse af ny teknologi i
forebyggelsesarbejdet, også på uddannelsesområdet; fremme, forbedring og
tilpasning af forskellige tjenester, herunder telefonhjælpetjeneseter på
narkotikaområdet.

• Kortlægning og udnyttelse af lovende fremgangsmåder i det primære
forebyggelsesarbejde og fremme af udvekslinger og samarbejde mellem lokale
myndigheder, lærere, socialarbejdere m.fl., afprøvning og fremme af
forebyggelsesredskaber og fremgangsmåder, der bygger på inddragelse af borgerne,
herunder unge, i de lokale forebyggelsesstrategier.

• Uddannelse: På baggrund af resultaterne af et seminar afholdt af Europa-
Kommissionen i november 1997 overvejes det at fremme initiativer, der skal sikre,
at erhvervsuddannelsesprogrammer for lærere og ungdomsledere kommer til at
indeholde mere om forebyggelse af narkotikamisbrug, og desuden overvejes det at
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fremme udveksling af studerende. Der vil også blive lagt stor vægt på at støtte
udviklingen af yderligere uddannelsesprogrammer, undervisningsmateriale og
uddannelsesmoduler for personer, der må formodes at komme i kontakt med
stofmisbrugere og risikogrupper.

 Den tredje europæiske uge mod narkotikamisbrug blev afholdt i november 1998 under
mottoet: "At tale med dem er det første skridt". Som led i denne uge blev der  i de
16 deltagende lande og på tværnationalt plan gennemført en lang række aktiviteter
vedrørende bevidstgørelse af borgerne og partnerskaber. Flere af de nationale projekter
var langsigtede og vil derfor få konsekvenser langt ud i fremtiden.
 
 Efter et udbud gennemførte firmaet Publicis Etoile (Paris) en storstilet
oplysningskampagne i nært samarbejde med de nationale koordinatorer og Kommissionen.
Kampagnen omfattede et 30 sekunders tv-indslag, en radioreklame, en pressemeddelelse,
en brochure på 16 sprog og en poster. Ugen startede med en todages international
konference om narkotikaforebyggelse og narkotikapolitik, organiseret af bystyret i Wien i
samarbejde med UNDCP og med støtte fra Kommissionen.
 
 Der er en ekstern evaluering i gang af EF-handlingsprogrammet vedrørende forebyggelse
af narkotikamisbrug. En midtvejsrapport vil blive sendt til Parlamentet og Rådet i løbet af
første halvår af 1999.
 
 Midtvejsevalueringen viser, at der bl.a. er opnået følgende hovedresultater:
 
 Gennemførelsen af de fleste af programmets aktioner begyndte i løbet af de første to år af
den femårige programperiode. Der mangler dog at blive gjort meget på bl.a. følgende
områder: forebyggelse af tilbagefald og rehabilitering; evaluering af effektiviteten af
informations- og sundhedskampagner;  redskaber til behandling af afhængighed af flere
forskellige stoffer; udvidelse af det europæiske netværk af "forsøgsbyer" og fremme af
initiativer, der skal sikre, at uddannelsen af lærere kommer til at indeholde mere om
forebyggelse af narkotikamisbrug; faggrupper inden for sundheds- og socialsektoren og
andre faggrupper med ansvar for unge.
 
 Meget afhænger også af opfølgningen af projekter og af Overvågningscentrets og andre
EU-institutioners muligheder for at udbrede resultaterne, da dette er et område, hvor de
projektansvarlige ofte kun gør en begrænset indsats. Endvidere bør finansiering af
europæiske netværk inden for sundhedssektorens indsats for at bekæmpe
narkotikamisbrug være en prioritet, med henblik på at få udbredt projektresultater.
 
 En række projekter har givet ret imponerende resultater. Mange af de multinationale
netværk og grupper, der støttes af programmet, synes på en ret omkostningseffektiv måde
at have fået tilført en ekstra gevinst ved at operere på fællesskabsplan. Mange af
projektrapporterne om sådanne netværk giver dog i mange tilfælde ikke et overbevisende
billede af deres faktiske formåen, når det drejer sig om at indsamle ekspertise og erfaringer
fra alle medlemsstaterne og fra alle relevante organer i medlemsstaterne, og om at udbrede
oplysninger gennem disse netværk. Det er en positiv udvikling, at mange netværk nu har
etableret elektroniske informationskanaler som f.eks. internetsider, elektroniske databaser
og andre anvendelser af internettet.
 
 De finansierede projekter synes at fokusere på fremgangsmåder, der er direkte målrettet
mod enkeltindivider, hvorimod der mangler mere bredt anlagte projekter vedrørende det
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offentliges politik over for narkotikarelaterede problemer for folkesundheden. Sådanne
projekter vil være nødvendige for at forøge vores viden om, hvorledes den samlede
politiske kontekst indvirker på narkotikaproblematikken og på anvendeligheden af
specifikke interventionsmodeller på forskellige politik-områder.
 
 Da der, både internationalt og på EU-plan og på nationalt og kommunalt plan, er en bred
debat om de fremtidige strategier til tackling af narkotikaproblematikken, er der et stort
behov for forskningsbaseret viden, der kan hjælpe politikerne med at vælge mellem
alternative strategier.
 
2.2 Beskæftigelsesinitiativer (Beskæftigelse - Integra og Youthstart)

Beskæftigelses-initiativet blev vedtaget på initiativ af Europa-Kommissionen. Det
administreres af Socialfonden og dækker perioden 1995-1999. Det samlede budget for
Fællesskabets femårige beskæftigelsesinitiativ, der dækkes af bidrag fra både EU og
medlemsstaterne, er på næsten 3,5 milliarder ECU. Beskæftigelsesinitiativet skal hjælpe
folk med særlige problemer med at finde eller beholde et passende job eller karriere.
Beskæftigelsesinitiativet omfatter fire forskellige programmer:

YOUTHSTART (for arbejdsløse unge)
INTEGRA (for personer, der er udelukket fra arbejdsmarkedet)
NOW (for kvinder)
HORIZON (for handicappede)

Heraf er de to første af særlig interesse i denne sammenhæng. Som alle fire
beskæftigelsesinitiativer finansierer Integra og Youthstart innovative projekter, der i høj
grad inddrager lokale ressourcer. Alle projekter indgår i tværnationale partnerskaber med
projekter fra andre medlemsstater, og en række projekter om god praksis deltager i
gruppearbejde ledet af medlemsstaterne på nationalt og europæisk plan med det formål at
videreudvikle projektresultaterne. Målet med projekterne er i sidste ende at fremkalde
positive ændringer i politik og praksis på uddannelses- og beskæftigelsesområdet og at
sikre, at alle interesserede parter får adgang til de indhøstede oplysninger og erfaringer.
Projekterne opfordrer de implicerede til i højere grad at overtage kontrollen over deres
eget liv og til at indgå i lokalsamfundet på lige fod med andre.

Beskæftigelse - Youthstart har til formål at fremkalde positive ændringer i politik og
praksis for så vidt angår uddannelse og beskæftigelse af unge og at sikre, at alle
interesserede parter får adgang til information og erfaringer. Generelt er der ikke ret
mange Youthstart-projekter, der direkte beskæftiger sig med narkotikamisbrug, men
mange af dem er med til at udvikle strategier og fremgangsmåder, der er relevante i
forbindelse med forebyggelse af narkotikamisbrug. Der er bl.a. tale om individualiserede
fremgangsmåder, som indebærer, at den unge aktivt inddrages i arbejdet med at finde den
bedst mulige løsning på sine problemer.

Erfaringerne fra sådanne projekter viser, at den aktive inddragelse af de unge er af
afgørende betydning for projekternes succes, og at de unges problemer skal løses på
individuel basis. Denne fremgangsmåde har ligget bag de fleste af Youthstart-projekterne,
og de har derfor givet en god portion ny indsigt og mange eksempler på god praksis.
Ideen om at give de unge magt over deres egen tilværelse er nært beslægtet med ideen om
aktiv inddragelse.
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Et godt eksempel på Youthstarts forebyggende arbejde er projektet Phoenix Centre i
Dublin. Det tager hovedsagelig sigte på unge i den sydlige del af Dublins indre by, der
gennem en kombination af stofmisbrug, ungdomskriminalitet og pjækkeri er blevet
alvorligt marginaliseret i deres lokalsamfund. Formålet med projektet er at tilbyde et
omfattende uddannelsesprogram afpasset efter målgruppens behov, så unge udvikles til
undervisere i deres eget lokalsamfund. Målgruppens medlemmer skal gennem brug af
informationsteknologi udvikle et forebyggende uddannelsesprogram til brug for skoler i
deres eget lokalsamfund. Det andet hovedmål er at fremme oplysning om narkotika i hele
gruppen af unge og at undersøge, hvilken rolle narkotikamisbrug spiller for
marginalisering af unge i uddannelsessystemet.

Beskæftigelse - Integra er det største enkeltinitiativ på narkotikaområdet, når man ser på
de finansielle ressourcer, der er afsat hertil. Projekterne under dette program drejer sig om
integration på arbejdsmarkedet af grupper, der er udelukket fra eller står i fare for at blive
udelukket fra arbejdsmarkedet. Efter to indkaldelser af projektforslag (1995 og 1997) er i
alt 1 559 projekter blevet udvalgt til samfinansiering mellem Den Europæiske Socialfond
og offentlige eller private kilder i medlemsstaterne.

Integra lægger særlig vægt på migranter og flygtninge, der muligvis diskrimineres på
arbejdsmarkedet som følge af f.eks. racisme og fremmedhad. Over halvdelen af
projekterne vedrører hovedsagelig integration af migranter eller formindskelse af den
diskrimination, der udøves på grund af racisme og fremmedhad. Integra arbejder også på
at støtte folk i dårligt stillede byområder. Stofmisbrugere udgør en væsentlig del af dem,
der nyder godt af Integra (over 20% af projekterne). Andre større målgrupper er
(tidligere) lovovertrædere, langtidsledige og hjemløse. Mange projekter vedrører flere
målgrupper og er baseret på en tværfaglig fremgangsmåde.

Inden for rammerne af Integra gives der højest prioritet til pilotprojekter, der bl.a.:

- sikrer, at folk har kendskab til og forstår at udnytte de lokale tjenester, der er til
rådighed

- hjælper folk til at få bedre kontrol over deres liv og til at spille en mere aktiv rolle i
forbindelse med beslutninger, der har betydning for dem selv

- fremmer selv-beskæftigelse og partnerskab mellem det offentlige og private og
således skaber nye arbejdspladser.

Et godt eksempel på denne fremgangsmåde er et Integra-projekt i Athen, der hedder
"Aktion for social og økonomisk integration af stofmisbrugere". Det ledes af en NGO i
samarbejde med en række andre lokale og nationale organisationer. Det forebyggende ved
projektet ligger i, at det gennem lokale aktører søger at hjælpe tidligere stofmisbrugere, så
de undgår tilbagefald til stofmisbrug. Generelt sigter projektet på at integrere
stofmisbrugere på arbejdsmarkedet ved at anvende en række indbyrdes integrerede
foranstaltninger:

- udvikling af selvhjælpsgrupper i nærmiljøet, der kan formidle information
- rådgivning
- undervisning i sociale færdigheder og uddannelse tilpasset både stofmisbrugernes og

det lokale arbejdsmarkeds behov
- samarbejde med lokale myndigheder om en række forebyggende aktiviteter og

oplysningskampagner, der skal øge folks bevidsthed om problemet.
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Projektet indgår som del af et tværnationalt partnerskab med andre Integra-projekter i
Spanien, Belgien og Irland. Dette tværnationale partnerskab har ført til udarbejdelsen af en
håndbog i de metoder og fremgangsmåder, der kan anvendes i forbindelse med udstødte
grupper. Alene det faktum, at flere medlemsstater har været involveret i udarbejdelsen af
håndbogen, sikrer, at den kan bruges i hele EU.

 2.3 Programmer vedrørende almen uddannelse og erhvervsuddannelse (Ungdom for
Europa, Leonardo da Vinci og Socrates)

 
 - Ungdom for Europa
 
 Ungdom for Europa er et EF-handlingsprogram, der blev vedtaget i 1995. Der er hertil
afsat 126 mio. ECU for hele programperioden 1995-1999. Formålet med programmet er
at bidrage til unges uddannelse. Det sker bl.a. ved at fremme udveksling af unge (inden for
EU og mellem  EU og tredjelande) og fremme lokale ungdomsforanstaltninger. Især skal
dårligt stillede unge sikres bedre adgang til programmets aktiviteter.
 
 De projekter, der finansieres af programmet, har som fælles mål at:
 
 - bevidstgøre om de farer, der er forbundet med udelukkelse, herunder racisme og

fremmedhad; det sker gennem sociale og uddannelsesmæssige foranstaltninger
rettet mod og gennemført af unge

 - opfordre unge til at tage aktivt del i samfundet gennem frivillige foreninger og
organisationer

 - fremme uafhængighed, kreativitet og igangsætterånd blandt unge
 - give unge mulighed for at give udtryk for deres mening; desuden skal de

involverede myndigheder opfordres til at tage hensyn hertil.
 
 Programmets aktiviteter supplerer dels de foranstaltninger, der gennemføres af
medlemsstaterne, dels de aktiviteter, der gennemføres som led i EF-programmerne om
almen uddannelse og erhvervsuddannelse (Socrates og Leonardo da Vinci).
Gennemførelsen er til en vis grad lagt ud til medlemsstaterne, så indsatsen kan finde sted
så nær som muligt ved modtagerne, og programmet tilpasses de mange forskellige
systemer og situationer i medlemsstaterne.
 
 Narkotikabekæmpelse er ikke et af de punkter, der fokuseres specielt på i programmet,
men er støtteberettiget, når det sker inden for rammerne af følgende aktiviteter: fremme af
udvekslinger af unge, fremme af lokale aktioner og ikke mindst aktioner, der tager sigte
på at give handicappede unge adgang. Ungdom for Europa har finansieret adskillige
mindre projekter med relation til narkotikaproblemet.
 
 - Leonardo da Vinci
 
 Leonardo da Vinci-programmet, der er vedtaget for en periode på 5 år (1995-1999), har
som hovedmål at støtte udviklingen af politikker og nye former for foranstaltninger i
medlemsstaterne, ved at fremme tværnationale projekter med deltagelse af organisationer,
der beskæftiger sig med erhvervsuddannelse. Programmet står åbent for de 15
medlemsstater og for de fleste central- og østeuropæiske lande forud for tiltrædelsen.
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 Programmet skal sikre, at erhvervsuddannelsen forbereder unge til fremtidens erhverv,
foregriber forandringer samt forbereder og afprøver nye fremgangsmåder og metoder.
Erhvervsuddannelse er et nøgleelement i de strategier, medlemsstaterne udarbejder for at
kunne klare fremtidens økonomiske og sociale udfordringer.
 
 Bekæmpelsen af stofmisbrug er således ikke et af de områder, programmet fokuserer på,
men vil kunne indgå i foranstaltninger til bekæmpelse af social udelukkelse. Under
programmet kunne der f.eks. udarbejdes undervisningsmateriale med henblik på at
bevidstgøre studerende og lærere. I den sammenhæng har Leonardo da Vinci-programmet
allerede finansieret projekter, der vedrører narkotikaproblemet:
 
 (i) udvikling af fleksible uddannelsesredskaber og -metoder, der tager sigte på at støtte
integrationen af unge lovovertrædere gennem selve uddannelsesforløbet
 
 (ii) udformning, afprøvning og gennemførelse af et interaktivt, kontinuerligt
uddannelsesprogram om information vedrørende narkotikamisbrug beregnet på
kommunikationsmedarbejdere
 
 (iii) erhvervsuddannelse for unge efter udstået straf
 
 (iv) forbedring af erhvervsuddannelsen på det sociale og sundhedsmæssige område.
 
 - Socrates
 
Socrates-programmet, der er vedtaget for en periode på 5 år (1995-1999), har til formål at
gøre uddannelsen af børn, unge og voksne bedre og mere relevant ved at fremme
europæisk samarbejde og øge adgangen til de mange uddannelsesmuligheder, der findes i
EU. Programmet omfatter de 15 EU-medlemsstater, ansøgerlandene samt Island,
Liechtenstein og Norge.

Bekæmpelse af narkotikamisbrug er ikke et af de områder, programmet fokuserer på, og
der er ingen specifikke aktioner med dette formål, men der vil kunne ydes støtte til det
som undervisningsemne på de fleste uddannelsesniveauer og i forbindelse med de fleste
aktioner inden for rammerne af Socrates.

Inden for de videregående uddannelser kan Erasmus bidrage til forebyggelse og forskning
gennem tematiske netværksprojekter.

Inden for skoleundervisningen vil Comenius kunne bidrage til at gøre lærere og andre
undervisere bevidste om narkotikaproblemet samt til at fremme partnerskaber mellem
skoler, uddannelsesaktiviteter for lærere og tværkulturelle uddannelsesprojekter.

 2.4 Rammeprogrammerne for forskning, teknologisk udvikling og demonstra-
tionsprojekter

 
 Inden for rammerne af det fjerde rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling
(1994-1998) fandt forskning i reduktion af narkotikaefterspørgsel hovedsagelig sted under
Biomed 2-programmet. Under område 3 Hjerneforskning er der finansieret tre projekter
med henblik på undersøgelse af hjernereceptorer og de fysiske mekanismer bag smerte og
narkotikaafhængighed. Der er desuden finansieret et projekt vedrørende doping inden for
sport, nærmere betegnet sportsfolks brug af væksthormoner.
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 Inden for rammerne af fjerde rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling er der
desuden gennemført forskning på følgende områder:
 
 - sociale omkostninger og omkostningseffektivitet: programmet for målrettet socio-
økonomisk forskning gav mulighed for at finansiere udvikling af metodologiske redskaber
til analyse af data om f.eks. sociale omkostninger og omkostningseffektivitet for
forskellige politikker, analyse af forskellige politiske scenarier og etablering af netværk
mellem videnskabsmænd fra forskellige discipliner med henblik på udvikling af socio-
økonomiske analyser vedrørende narkotikamisbrug, følgerne heraf  og eventuelle indgreb.
 
 - narkotikatests på stedet: der er startet to forskningsprojekter vedrørende narkotikatests
på stedet (Rosita og Certified). Rosita fokuserer dels på avanceret udstyr til afsløring af
narkotika og medicin i urin, spyt og sved, dels på de krav, der må stilles af lovmæssige og
institutionelle grunde samt af hensyn til den praktiske anvendelighed og brugerne.
Certified vil være koncentreret om psyko-fysiske metoder til afsløring af narkotika
(indvirkningen på sansning og motoriske færdigheder). Disse projekter vil køre frem til år
2000.
 
 Inden for rammerne af COST (europæisk samarbejde om videnskabelig og teknisk
forskning) blev der i 1992 indledt en foranstaltning vedrørende "evaluering af aktioner til
bekæmpelse af narkotikamisbrug", der udmundede i en evalueringsrapport i august 1998.
COST har ligeledes finansieret en undersøgelse, "Kvalitet og etiske aspekter i forbindelse
med tiltag til bekæmpelse af narkotikamisbrug i Europa", der blev påbegyndt for nylig.
 
 I forlængelse af et fælles initiativ, som det nederlandske og luxembourgske formandskab
for Rådet står bag, blev der den 16. september 1997  i Bruxelles afholdt en workshop på
højt niveau om forskningen i syntetisk narkotika. Her blev prioriteterne for denne
forskning fastlagt.
 
 Forskning på områder, der har relevans i forbindelse med narkotika, blev specielt
fremhævet i femte rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og
demontrationsprojekter (1998-2002), bl.a. gennem omtalen af programmet "Livskvalitet
og forvaltning af levende ressourcer". De prioriterede områder er angivet i kapitel IV.B.3
i hoveddokumentet.
 
 2.5 Støtte til hampproducenter
 
 I juni 1998 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 1420/9828 om ændring af forordning (EF)
nr. 619/71 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af støtte til producenter af hør
og hamp. Ændringen medfører, at der kun ydes støtte til hampproducenter, der har
indgået en kontrakt med en godkendt forarbejdningsvirksomhed, eller som forarbejder
hampen til hampestrå. Der ydes kun støtte, hvis indholdet af THC (tetrahydrocannabinol) i
forhold til det konstante indhold i en prøve ikke overstiger:
 
 -0,3% for ydelse af støtte frem til produktionsåret 2000/2001
 -0,2% for ydelse af støtte i senere produktionsår.
 

                                               

28 EFT L 190 af 4.7.1998.
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 III. INDSATSEN FOR AT REDUCERE DEN ULOVLIGE HANDEL MED
NARKOTIKA OG PSYKOTROPE STOFFER

 
 3.1 Ulovlig anvendelse af prækursorer og psykotrope stoffer
 
 Hvad angår kontrol med prækursorer er det Fællesskabets opgave at komme med forslag
til lovgivning og udformning af politikker, mens det er medlemsstaternes opgave at
gennemføre både lovgivning og politikker.
 
 Hvad angår overvågningen inden for Fællesskabet udgør direktiv 92/109/EØF af 14.
december 1992 om fremstilling og markedsføring af visse stoffer, der benyttes ved ulovlig
fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer, den lovgivningsramme, der gennemføres i
medlemsstaterne. Disse opretholder nær kontakt med den kemiske industris
brancheforeninger for at forbedre samarbejdet og sikre sig adgang til oplysninger om
ulovlig anvendelse af de kemiske prækursorer, der er opført i bilag 1 til direktivet.
 
 Denne procedure for samarbejde mellem brancheforeningerne og medlemsstaternes
kompetente myndigheder kunne udvides til også at omfatte stoffer, der ikke er opført på
listen i bilag 1 til direktivet, når den eksisterende lovgivning i 1999 ændres, så den
kommer til at omfatte prækursorer til nye former for syntetisk narkotika29.
 
 Hvad angår overvågning af den internationale handel med kemikalier findes der for
øjeblikket følgende fællesskabsinstrumenter: Rådets forordning 3677/90 og
Kommissionens forordning 3769/92, hvortil kommer aftaler om prækursor-kontrol, som
Fællesskabet har indgået med de otte lande i Organisationen af Amerikanske Stater
(OAS). Hertil kommer, at Fællesskabet på grundlag af disse aftaler kan yde teknisk
bistand i forbindelse med kemisk kontrol til Andes-landene (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Peru og Venezuela) samt Chile og Mexico.
 
 Der afholdes regelmæssigt ekspertmøder mellem Kommissionen og medlemsstaterne
inden for rammerne af det udvalg om narkotikaprækursorer, der er nedsat i henhold til
artikel 10 i forordning 3677/90 og direktiv 92/109/EØF. På disse møder drøftes
Fællesskabets lovgivning om prækursorer og medlemsstaternes gennemførelse af den. Det
er i dette forum, at der sker en evaluering af Fællesskabets instrumenter til kontrol med
prækursorer. Der er ikke foretaget nogen ekstern evaluering af effektiviteten af disse
fællesskabsinstrumenter.
 
 Rådet vedtog i september 1995 et forhandlingsmandat, der gav Kommissionen mulighed
for at forhandle om bilaterale aftaler om prækursorkontrol med OAS-landene.
Forhandlingerne førte til indgåelse af 8 aftaler med: a) Andes-landene (Bolivia, Colombia,
Ecuador, Peru og Venezuela) i december 1995; b) Mexico i marts 1997; c) USA i juni
1997; Chile i november 1998. Der har ligeledes været forhandlinger med Mercosur-
landene.
 
 I september 1993 gav Rådet Kommissionen mandat til at forhandle aftaler om
prækursorkontrol med ASEAN-landene. Der har fundet drøftelser sted på
embedsmandsplan med Indonesien, Malaysia, Filippinerne og Thailand.

                                               

 29 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådet direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/109/EØF
(KOM(1998) 22 endelig udg. af 21.1.1998).
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 På FN-plan har Fællesskabet bidraget aktivt til flere møder og internationale forhandlinger
om prækursorkontrol. Det drejer sig bl.a. om: a) FN's særlige generalforsamlinger
(UNGASS) til drøftelse af handlingsplanen vedrørende prækursorer i 1997 og 1998; b) de
årlige møder i FN's Narkotikakommission (CND), hvor spørgsmål vedrørende
prækursorkontrol blev behandlet; c) en række seminarer afholdt af Det internationale
Narkotikakontrolråd (INCB) om prækursorkontrol; d) møderne for cheferne for de
enkelte landes narkotikapoliti - Europa (HONLEA), der blev afholdt af FN's Program for
Narkotikabekæmpelse (UNDCP).
 
 Kommissionen har sammen med USA's narkotikapoliti afholdt en række møder med
deltagelse af de største producent- og forhandlerlande for at få fastlagt fælles retningslinjer
for den uformelle og frivillige informationsudveksling (Multilateral Chemical Reporting
Initiative). De seneste møder blev afholdt i Prag (februar 1997) og Lissabon (november
1997).
 
 I perioden 1994-1997 har Kommissionen afholdt EF-uddannelsesseminarer med henblik
på at give medlemsstaternes embedsmænd bedre kendskab til prækursorkontrol. Siden
1997 er der også afholdt sådanne seminarer på nationalt plan.
 
 Kommissionen oprettede i 1994 Prexco som en nyttig database om prækursorer, der
skulle hjælpe medlemsstaterne med at få etableret de nødvendige lovgivningsmæssige
strukturer for prækursorkontrol. Denne meget teknisk betonede opgave var nemlig noget
helt nyt for mange medlemsstater. Da forordning 515/9730 trådte i kraft, mistede Prexco
sin betydning. De oplysninger, der fandtes i denne database, vil imidlertid forblive i
Toldinformationssystemet (TIS), hvor medlemsstaternes kompetente myndigheder kan få
adgang til dem.
 
 3.2 Hvidvaskning af penge
 
 Kommissionens anden rapport af 1. juli 1998 om gennemførelsen af direktivet  om
forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af
penge31 er blevet sendt til Rådet og Parlamentet. Det hedder heri, at alle medlemsstater
har gennemført direktivet. Den eneste igangværende overtrædelsesprocedure vedrører
anonyme sparekonti i Østrig. Der gives i øvrigt en ret positiv vurdering af direktivets
virkning. Et af direktivets vigtigste mål er imidlertid forebyggelse, og det er umuligt at
vurdere, hvor megen hvidvaskning direktivet har forhindret. På den anden side viser de
foreliggende oplysninger om mistænkelige tværaktioner, at den finansielle sektor i vidt
omfang har levet op til det ansvar, der påhviler den i henhold til direktivet.
 
 For at opfylde handlingsplanen til bekæmpelse af organiseret kriminalitet må der dog
træffes endnu kraftigere forholdsregler, således som Europa-Parlamentet har krævet. Der
er bl.a. ved at blive taget skridt til at udvide direktivets anvendelsesområde til andre
sektorer end den finansielle.
 

                                               

30 Udgør retsgrundlaget for Toldinformationssystemet, der er en central fællesskabsdatabase, der giver de
administrative myndigheder i medlemsstaterne mulighed for at efterforske og forfølge overtrædelser
på told- og landbrugsområdet, herunder prækursorer.

 31 EFT L 166 af 28.6.1991.
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 3.3 Rets-, told- og politisamarbejde i henhold til afsnit VI i traktaten om Den
Europæiske Union (TEU)

 
 Siden TEU trådte i kraft, har samarbejdet om bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel ført
til, at medlemsstaterne har vedtaget en lang række retlige instrumenter i henhold til afsnit
VI i TEU. Der er bl.a. tale om programmer for uddannelse og udveksling af
retshåndhævende personale. Siden vedtagelsen af EU's handlingsplan til bekæmpelse af
organiseret kriminalitet er mange af de konkrete foranstaltninger, der nævnes i
henstillingerne i handlingsplanen, nu ved at blive gennemført.
 
 Virkningen af de retlige instrumenter i henhold til afsnit VI er endnu ikke blevet evalueret.
Men de er jo også først lige blevet vedtaget og igangsat. Kommissionen agter i fremtiden
at bidrage til overvågningen af, hvorledes instrumenter og programmer under afsnit VI
gennemføres. Der vil i 1999 blive udført en ekstern evaluering af afsnit VI-programmer.
 
 3.3.1 De generelle rammer for samarbejdet på forskellige områder
 
• RETSSAMARBEJDET

 Udlevering
 
 Medlemsstaternes udleveringsarrangementer er underlagt en række internationale aftaler,
især den europæiske konvention om udlevering af 1957. For at lette og forbedre disse
arrangementer blev der i 1995 vedtaget en EU-konvention om en forenklet
udleveringsprocedure32, der i 1996 blev efterfulgt af en mere generel konvention om
udlevering33. 1996-konventionen giver mulighed for udlevering af et lands egne
statsborgere, og skønt medlemsstaterne har lov til at afvige fra denne regel gennem
afgivelse af en erklæring, er sådanne erklæringer tidsbegrænsede og skal tages op til
revision. Konventionen er dog endnu ikke trådt i kraft.
 
 Gensidig retshjælp
 
 Når medlemsstaterne yder hinanden gensidig retshjælp, sker det først og fremmest i
henhold til den europæiske konvention om gensidig bistand af 1959. Der arbejdes for
øjeblikket på en ny konvention og protokol for yderligere at forbedre bestemmelserne om
gensidig bistand i 1959-konventionen og således fremme samarbejdet mellem
medlemsstaterne. Den ny konvention giver mulighed for direkte kontakt mellem
retsmyndigheder og indeholder en række bestemmelser, der tager højde for behovene i
forbindelse med moderne metoder for efterforskning og forfølgelse, herunder brug af
kontrollerede leverancer, aflytning af telekommunikation og videoforbindelse. Brugen af
andre specielle efterforskningsmetoder vil blive taget op i forbindelse med en senere
protokol til konventionen.
 
 Europæisk retligt netværk
 
 Den fælles EU-aktion af 29. juni 1998 om oprettelse af et europæisk retligt netværk
skaber nogle rammer for kontakt og udveksling af erfaringer mellem dommere med

                                               

 32 EFT C 78 af 30.3.1995.
 33 EFT C 313 af 23.10.1996.
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henblik på at forbedre det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne34. Netværket blev
oprettet i 1998, og der er nu etableret kontaktpunkter i alle medlemsstater. Netværket
giver mulighed for periodiske møder mellem kontaktpunkterne og leverer ajourført
information. De retlige myndigheder har adgang til kontaktpunkter i deres eget land og i
de andre medlemsstater og kan her få hjælp i forbindelse med anmodninger om retligt
samarbejde.
 
• POLITI- OG TOLDSAMARBEJDE

 Den overordnede ramme for politisamarbejdet har været konventionen af 26. juli 1995 om
oprettelse af en europæisk politienhed (Europol), der trådte i kraft den 1. oktober
199835. Af stor betydning har også været vedtagelsen af den fælles aktion af 14. oktober
1996, der fastlægger en fælles referenceramme for EU-medlemsstaternes initiativer med
hensyn til forbindelsesofficerer36. De generelle rammer for politisamarbejdet er også
blevet styrket gennem oprettelse og førelse af et register over særlig sagkundskab,
viden og ekspertise med hensyn til bekæmpelse af international organiseret
kriminalitet, med det formål at lette retshåndhævelsessamarbejdet mellem
medlemsstaterne37.
 
Formålet med Rådets resolution om aftaler mellem politi og toldvæsen med henblik på
narkotikabekæmpelse af 29. november 199638 var at opnå et snævert samarbejde mellem
politi og toldvæsen, få fastlagt deres respektive roller i forbindelse med
narkotikabekæmpelsen og sætte dem i stand til at samarbejde mere effektivt.

 Rådets fælles aktion af 9. juni 1997 om forbedring af målretningskriterier,
udvælgelsesmetoder m.v. samt indsamling af told- og politioplysninger tager sigte på at
gøre bedst mulig brug af målretningskriterier og strukturerede udvælgelsesmetoder og på
at sikre indsamling af oplysninger fra toldvæsenet og politiet om bekæmpelse af
narkotikahandel39.
 
• NARKOTIKA

Rådets fælles aktion af 17. december 1996 om indbyrdes tilnærmelse af EU-
medlemsstaternes lovgivning og praksis med henblik på bekæmpelse af
narkotikamisbrug samt forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel40 tager
sigte på at fremme samarbejdet inden for narkotikabekæmpelsen og at tilnærme landenes
lovgivninger til hinanden "for at gøre dem indbyrdes forenelige, i det omfang det er
nødvendigt for at forebygge og bekæmpe ulovlig narkotikahandel i EU".
Medlemsstaterne skal også bestræbe sig på at gøre den praksis, der anvendes af deres
politi, toldvæsen og retsvæsen, mere forenelig landene imellem og sikre, at sanktionerne
for grove lovovertrædelser, når det gælder narkotikahandel, hører til blandt de strengeste
straffe, som i deres retssystem idømmes for forbrydelser af tilsvarende grovhed.

                                               

 34 EFT  L 191 af 7.7.1998.
 35 EFT  C 316 af 27.11.1995.
 36 EFT  L 62 af 20.3.1995.
 37 EFT  L 342 af 31.12.1996, s. 2.
38 EFT  C 375 af 12.12.1996.
39 EFT  L 159 af 17.6.1997.
 40 EFT  L 342 af 31.12.1996, s. 6.
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På sidstnævnte område vedtog Rådet den 20. december 1996 en resolution om
strafudmåling i grove tilfælde af ulovlig narkotikahandel41, hvori det fastslås, at
medlemsstaterne skal sørge for, at deres nationale lovgivninger giver mulighed for i grove
tilfælde af ulovlig narkotikahandel at idømme frihedsstraffe, som hører til blandt "de
strengeste frihedsstraffe, som ifølge deres respektive strafferet idømmes for forbrydelser
af tilsvarende grovhed".

I mange tilfælde har forudsætningen at kunne bekæmpe narkotikahandel med held været et
omfattende samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder og
erhvervsvirksomheder. For at konsolidere det allerede eksisterende samarbejde mellem
medlemsstaternes toldforvaltninger og erhvervsvirksomheder vedtog Rådet den 29.
november 1996 en fælles aktion om samarbejde42, hvori medlemsstaterne opfordres til at
etablere eller videreudvikle aftalememoranda mellem toldforvaltninger og
erhvervsvirksomheder.

Rådet har besluttet at skabe en ordning for udveksling af oplysninger om kemiske
narkotikaprofiler gennem vedtagelse af en fælles aktion den 29. november 199643.
Europols Narkotikaenhed er blevet udpeget til at være den myndighed, hvortil
medlemsstaterne skal fremsende oplysninger om kemiske profiler.

Den 16. juni 1997 vedtog Rådet en fælles aktion om udveksling af oplysninger,
risikovurdering og kontrol med nye former for syntetisk narkotika44. Den tager sigte på
at få etableret et tidligt varslingssystem for nye former for syntetisk narkotika med
deltagelse af medlemsstaterne, Europol, Overvågningscentret for Narkotika og Europa-
Kommissionen. Indtil nu er to nye former for syntetisk narkotika blevet afsløret af det
tidlige varslingssystem, nemlig MBDB og 4-MTA. Dette nye instrument må udnyttes fuldt
ud, inden det overvejes, om det ville være bedre med et mere proaktivt instrument.

3.3.2 Programmer under TEU's afsnit VI

 OISIN
 
Oisin-programmet blev etableret ved EU's fælles aktion af 20.12.199645. Denne
tilvejebringer et grundlag for udvikling og fremme af samarbejdet mellem
medlemsstaternes politi, toldforvaltninger og andre retshåndhævende myndigheder46 og
for at give dem større indblik i de arbejdsmetoder, som tilsvarende myndigheder i andre
medlemsstater anvender.

Mange af de projekter, der er blevet støttet af Oisin, har vedrørt bekæmpelse af
narkotikahandel, der til stadighed har været blandt de højest prioriterede aktioner i de
årlige arbejdsprogrammer for Oisin.
Målet er, at de retshåndhævende myndigheder får større kendskab til de arbejdsmetoder,
der anvendes af deres kolleger i de andre EU-medlemsstater.

                                               

 41 EFT  C 10 af 11.1.1997.
42 EFT  L 322 af 12.12.1996.
 43 EFT  L 322 af 12.12.1996.
 44 EFT  L 167 af 25.6.1997.
45 EFT  L 7 af 10.1.1997.
46 I dette program forstås ved "lovhåndhævende myndigheder" alle offentlige organer i medlemsstaterne,

der i henhold til national lov har ansvar for forebyggelse, afsløring og bekæmpelse af
lovovertrædelser.
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For at nå dette mål støttes følgende aktioner:

- uddannelse
- udveksling af personale og ydelse af praktisk ekspertise
- forskning, operationelle undersøgelser og evaluering
- operationelle projekter (herunder bl.a. informationsmøder)
- udveksling af oplysninger.

Det skal bemærkes, at der fortsat vil blive lagt særlig vægt på projekter, hvori
ansøgerlandene kan deltage, i overensstemmelse med Kommissionens Agenda 2000 og
artikel 7, stk. 4 i den fælles aktion om etablering af programmet, hvori det hedder:
"Projekterne er åbne for ansvarlige i de lande, der har ansøgt om medlemskab, med
henblik på at gøre dem bekendt med Unionens resultater på dette område og bidrage til at
forberede deres tiltrædelse, samt for ansvarlige i andre tredjelande, hvis det tjener formålet
med projekterne".

FALCONE

Den 19. marts 1998 vedtog Rådet for Den Europæiske Union det flerårige Falcone-
program for udveksling, uddannelse og samarbejde for personale med ansvar for
bekæmpelsen af organiseret kriminalitet47. Programmet fokuserer på foranstaltninger, der
kan bidrage til gennemførelse og overvågning af handlingsprogrammet til bekæmpelse af
organiseret kriminalitet, vedtaget af Rådet den 28. april 1997.

Falcone-programmet skal, gennem en tværfaglig tilgang til forebyggelse og
retshåndhævelse, støtte projekter, der er af betydning for Den Europæiske Union, og
hvori der er deltagere fra mere end én medlemsstat. Programmet skal især støtte
uddannelsesforanstaltninger og udvekslinger, fælles projekter med henblik på
kompetenceforbedring og forbedring af operationelle metoder i samarbejdet om
bekæmpelse af organiseret kriminalitet, forskning og undersøgelser og andre måder,
hvorpå man kan forbedre kompetence, med det formål at styrke og lette bekæmpelsen af
organiseret kriminalitet og reducere de hindringer, der måtte findes for samarbejdet
mellem medlemsstaterne.

Foranstaltningerne tager sigte på det personale, der har ansvar for bekæmpelsen af
organiseret kriminalitet, dvs. dommere, offentlige anklagere, politifolk, toldere og andre
offentligt ansatte, herunder i skattemyndigheder og myndigheder, der fører tilsyn med
kredit- og finansieringsinstitutter og offentlige indkøb. Men de er også møntet på
personale, der deltager i bekæmpelsen af bedrageri og bestikkelse, og repræsentanter for
faggrupper, der kan tænkes at blive berørt af gennemførelsen af henstillingerne i
ovennævnte handlingsplan, samt endelig den akademiske og videnskabelige verden.
Projekterne kan også omfatte personale med tilsvarende ansvarsområder i ansøgerlandene,
så disse på den måde bliver forberedt på tiltrædelsen, og personale i andre tredjelande,
hvis det tjener projekternes formål.

                                               

47 EFT  99 af 31.3.1998.
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Samarbejdsprojekter om narkotika, der skal finansieres under Falcone-programmet, bør
fokusere på en tværfaglig tilgang til forebyggelse og bekæmpelse af de kriminelle
organisationer.

GROTIUS

 Grotius-programmet, der blev etableret ved en fælles aktion af 28. oktober 199648, drejer
sig om tilskyndelser og udvekslinger for aktørerne inden for retsvæsenet med henblik på at
øge det gensidige kendskab til de juridiske og retlige systemer og fremme det retlige
samarbejde mellem medlemsstaterne. Ved programmet etableres der en referenceramme
for uddannelse, information og udvekslingsprogrammer for aktører inden for retsvæsenet.
 
 3.4 Schengen-aktiviteter med relevans for den ulovlige narkotikahandel

Schengen-medlemsstaterne har samarbejdet og truffet en række foranstaltninger. Det
vigtigste har været arbejdet i Schengen-arbejdsgruppen om narkotika, hvis initiativer og
forslag har givet gode resultater i kampen mod ulovlig narkotikahandel. Af særlig
betydning i denne sammenhæng er de foranstaltninger, der tager sigte på at forbedre
kontrollen ved de ydre grænser og at fremme samarbejdet på tværs af grænserne med
henblik på at bekæmpe den ulovlige narkotikahandel. Desuden bør man understrege
styrkelsen af det konkrete, direkte samarbejde mellem politi og toldforvaltninger og
foranstaltningerne til fremme af bistand og samarbejde mellem retlige myndigheder.

Med hensyn til styringen af narkotikaefterspørgselen bør man nævne de foranstaltninger,
der er vedtaget for at overvåge handelen på tværs af grænserne med lovlige narkotiske
stoffer som omhandlet i Schengen-konventionen. I 1993 blev det vedtaget at indføre et
certifikat, der skal forevises, når man passerer en grænse med narkotiske stoffer, der
anvendes som led i en medicinsk behandling. I 1998 ajourførtes listen over de
myndigheder, der har beføjelse til at udstede eller attestere gyldigheden af sådanne
certifikater.
 
 IV. INDSATSEN PÅ INTERNATIONALT PLAN
 
 4.1 Nord-syd
 
 - De forskellige instrumenter og programmer
 
 Gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), den stadig større
bevidsthed om narkotikafaren og EF-handlingsplanen 1995-1999 har ført til en stærkt
øget EU-indsats i kampen mod narkotikamisbrug både i internationale fora og i forhold til
tredjelande og regioner.
 
 Det erkendes i stadig højere grad, at ansvarsdeling må være et af hovedprincipperne for
det internationale samarbejde om bekæmpelse af narkotikamisbrug. Der er derfor i EU's
aftaler med tredjelande og regioner indføjet bestemmelser herom. I FUSP-sammenhæng er
narkotika blevet et vigtigt emne i EU's politiske dialog med en lang række lande og
regioner. Dette er allerede tilfældet i EU's forbindelser med de central- og østeuropæiske
lande, Cypern, Rusland og andre nye uafhængige stater, USA, Andes-landene, de

                                               

48 EFT  L 287 af 8.11.1996.
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mellemamerikanske lande og landene i Rio-gruppen samt Vestindien, Vestafrika og det
sydlige Afrika. Og spørgsmålet er nu også ved at få større betydning på ASEM-møder.
EU vedtog i 1998 en samarbejdsordning med landene i Latinamerika og Vestindien. Det
første møde fandt sted i april 1999. Inden for rammerne af FUSP har der dog kun i relativt
få tilfælde været presset på for at opnå konkrete resultater.
 
 Både i bilaterale og multilaterale fora ser man den respekt og interesse, der er for
Fællesskabets afbalancerede og sammenhængende strategi for narkotikabekæmpelse. Den
finansieringsaftale, der for nylig blev indgået mellem Fællesskabet og Det Andinske
Fællesskab, og som er resultatet af den løbende dialog mellem de to regioner, er endnu et
bevis på, hvor meget Fællesskabet kan opnå gennem sine positive foranstaltninger og
dialogen med modtagerlandene på områder som harmonisering af lovgivning,
hvidvaskning af penge og prækursorer, snarere end gennem anvendelse af ensidige
foranstaltninger. Et initiativ vedtaget af Det Europæiske Råd og støtte fra Fællesskabet
har gjort det muligt gennem dialog at få udviklet og dernæst at gennemføre en
sammenhængende handlingsplan for Vestindien. I 1999 vedtog EU en overordnet
handlingsplan for hele Latinamerika, der omfatter interregionalt samarbejde med
Vestindien.
 
 Handelspolitikken omfatter en særlig "narkotikaordning" under EU's generelle
toldpræferenceordning (GSP), der giver Andes-landene og landene i Mellemamerika fri
adgang til EU's marked for de fleste af de eksportvarer, som er af interesse for disse lande.
Ordningen giver betydelige muligheder for en diversificering af modtagerlandene
økonomier væk fra narkotikaproduktion og hen imod alternative beskæftigelses- og
indkomstmuligheder. Toldpræferencerne, der blev indført i begyndelsen af 1990'erne, er
blevet forlænget mod, at modtagerlandene til gengæld har forpligtet sig til at videreføre en
politik, der skal føre både til udryddelse af narkotikaen og til en bæredygtig udvikling.
Efter en evaluering af GSP-ordningens virkning på narkotikabekæmpelsen, har EU
forlænget sin GPS-ordning for landbrugsvarer fra Andes-landene og landene i
Mellemamerika indtil den 31. december 2001, og Mellemamerika er for første gang blevet
omfattet af ordningen for industrivarer. Ministermøder for nylig med både Andes-landene
og landene i Mellemamerika har bekræftet ordningens politiske betydning og den store
værdi, som modtagerlandene tillægger den.
 
 - Budgetbevillinger
 
 EU anvender betydelige midler til finansiering af narkotikabekæmpelsesprojekter i
udviklingslande. Det gælder for det første AVS-landene. Men takket være en
budgetbevilling til finansiering af finansielt og teknisk samarbejde med Latinamerika
gælder det også et større projekt vedrørende alternativ udvikling i Bolivia (Chapare), Peru
(Pozuzo-Palcazu) og Colombia samt et regionalt byggeprogram i det sydlige Afrika.
 
 Et andet vigtigt instrument til finansiering af narkotikaprojekter i udviklingslande har
været Fællesskabets budgetkonto for nord-syd-samarbejde om narkotikabekæmpelse. Da
der kun er begrænsede bevillinger til rådighed under denne budgetkonto, og da der søges
om tilskud til mange forskellige typer af projekter, fokuseres nu på ret små projekter, der
har en katalysatorvirkning eller fungerer som pilotprojekt. Middelhavsområdet,
Latinamerika, Asien og AVS-landene kan hver regne med lidt over 2 mio. ECU pr. år fra
nord-syd-budgetkontoen.
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 Den støtte, der er ydet i årenes løb, er gået til opbygning af institutioner (udvikling af en
overordnet planlægning) og foranstaltninger til formindskelse af efterspørgsel og udbud.
Hvad angår reduktion af efterspørgselen er det meste af indsatsen ydet gennem NGO'er.
Arbejdet har dækket aspekterne forebyggelse, behandling og rehabilitering og skal omfatte
støtte til oprettelse af et nationalt narkotikaovervågningscenter (Venezuela).
Bestræbelserne på at reducere udbuddet går som regel ud på at forebygge hvidvaskning af
penge og ulovlig anvendelse af kemiske prækursorer snarere end på at gennemføre
specifikke foranstaltninger vedrørende håndhævelse af narkotikalovgivningen.
 
 - Vurdering
 
 Når man vurderer resultaterne af den indsats, som EU har ydet udadtil for at bekæmpe
narkotikamisbrug, må der tages hensyn til følgende forhold: for det første den enorme
udfordring, for det andet de midler, der er til rådighed. Der kan gøres meget via
handelspolitikken, mens der kun er begrænsede finansielle midler til rådighed. Ved
vurderingen må det desuden stå fast, at EU's indsats kun kan udgøre et supplement til og i
bedste fald fungere som en katalysator for modtagerlandenes egen indsats. Set på den
baggrund kan det hævdes, at EF har haft en ikke ringe succes med sin indsats.
 
 4.2 Phare-narkotikaprogrammet
 
 Programmet har haft følgende virkninger i regionen:
 
 - Hvad angår udviklingen af narkopolitikken har programmet (a) øget bevidstgørelsen om
narkotikaspørgsmål i de central- og østeuropæiske lande og fremmet udviklingen af
tværfaglige og samordnede narkopolitikker, (b) givet de pågældende lande bedre mulighed
for at udvikle narkotikainformationssystemer og -strategier efter den metode, der
anvendes af EU's Narkotikaovervågningscenter, og (c) givet et mere nøjagtigt billede af
situationen i de central- og østeuropæiske lande, af de foranstaltninger, de har truffet, og
af deres prioriteter, når det drejer sig om støtte udefra på narkotikaområdet.
 
 - Når det drejer sig om reduktion af narkotikaefterspørgselen har programmet (a)
understreget betydningen af at få reduceret narkotikaefterspørgselen, så der sikres en
afbalanceret fremgangsmåde i de central- og østeuropæiske lande, (b) øget forståelsen af,
at reduktion af efterspørgsel kræver en tværfaglig og integreret fremgangsmåde, og (c)
øget de respektive faggruppers kompetence på dette område.
 
 - Hvad angår reduktion af narkotikaudbuddet har programmet gjort det lettere at nærme
lovgivninger og standarder til hinanden på områderne prækursor-kontrol og hvidvaskning
af penge.
 
 Der blev i 1996 foretaget en ekstern evaluering af pilotprojektet vedrørende reduktion af
narkotikaefterspørgselen. Der blev i evalueringsrapporten givet en række henstillinger om
opfølgningen af projektet. I 1997 foretog Kontoret for Overvågning og Evaluering
(OMAS) en ekstern evaluering af de samlede programmer for 1992 og 1993. Heri
fremhæves det, at der er gennemført mange aktiviteter som led i programmet. Men i
konklusionen hedder det, at programmerne endnu ikke har opfyldt deres mål,
hovedsagelig fordi der var opstillet uklare eller urealistiske målsætninger. Det blev også
påpeget, at programmerne i højere grad fokuserer på udvikling af projekter end på at få
opfyldt klare mål for narkotikabekæmpelsen. Resultaterne af en ekstern evaluering af
1996/1997-programmerne forventes at foreligge inden udgangen af 1999.
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 4.3 Europakonferencens ekspertgruppe om narkotika/organiseret kriminalitet
 
 Inden for rammerne af Europakonferencen er der nedsat en ekspertgruppe, der gennem
samarbejde på tværs af grænserne skal bekæmpe både bestikkelse, organiseret kriminalitet,
ulovlig handel og hvidvaskning af penge i Europa. På grundlag af gruppens arbejde har
det tyske formandskab udarbejdet en række henstillinger, der især går ud på, at der i
forbindelse med EU's narkotikahandlingsplan  (2000-2004) må afsættes tilstrækkelige
ressourcer til narkotikabekæmpelsen i Central- og Østeuropa og i Centralasien.
 
 4.4 Forbindelserne med industrilande
 
 I narkotikasamarbejdet med vore partnere blandt industrilandene har der været fokuseret
på udveksling af oplysninger og samarbejde om forskellige programmer for de regioner,
der er mest berørt af narkotikaproblemet. På både bilateralt og multilateralt plan er det
blevet erkendt, at bekæmpelsen af narkotikahandel er et vigtigt samarbejdsområde, som
bør udbygges og styrkes.
 
• USA

 Det vigtigste samarbejde er blevet udviklet i forhold til USA. Inden for rammerne af den
nye transatlantiske dagsorden (NTA) er samarbejdet mellem EU og USA om
narkotikabekæmpelse blevet styrket gennem de seneste år. I den sammenhæng blev der i
maj 1997 indgået en bilateral aftale i Haag mellem USA og EU om kontrol med kemiske
narkotikaprækursorer. Et andet resultat af samarbejdet mellem EU og USA inden for
rammerne af NTA er det samfinansierede regionale program for hvidvaskning af penge og
det maritime samarbejde som led i Barbados-handlingsplanen. EU's narkotikainitiativ for
Vestindien har i væsentlig grad bidraget til at forbedre samarbejdet om bekæmpelse af
narkotikahandel, hvidvaskning af penge og organiseret kriminalitet i regionen. Parterne
har erklæret at ville videreføre og videreudvikle det eksisterende samarbejde i Vestindien
og om muligt udvide det til at omfatte andre regioner som f.eks. Latinamerika, Afrika og
Centralasien. Desuden har der været et nært samarbejde mellem retshåndhævende organer
i USA og EU, og USA har deltaget i EU's tværfaglige gruppe vedrørende organiseret
kriminalitet. Begge aktioner vil fortsætte de kommende år.
 
• Canada

Parterne i den fælles handlingsplan EU-Canada, der blev underskrevet den 17. december
1996, har bl.a. indledt et samarbejde med henblik på at gøre Dublin-gruppen mere effektiv
som forum for koordination af international bistand i forbindelse med
narkotikabekæmpelse, med henblik på at nå til en aftale om ulovlig anvendelse af kemiske
prækursorer og med henblik på at samarbejde om narkotikabistandsprojekter i Vestindien
og i andre regioner (Afrika). EU og Canada drøftede i 1997 mulighederne for at indgå  en
aftale om prækursorer, men der er endnu ikke indgået nogen aftale.

• Japan

Under ministermødet EU-Japan i oktober 1998 erkendte parterne, at der burde gøres en
indsats for at fremme den indbyrdes udveksling af erfaringer og oplysninger. Den tidligere
japanske premierminister nedsatte et udvalg, der skulle fremme foranstaltninger til
forebyggelse af narkotikamisbrug. Udvalget har bebudet en femårsstrategi til forebyggelse
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af narkotikamisbrug, der vil gøre det lettere at fastlægge retningslinjer for mellemfristede
foranstaltninger på dette område. Under EU-Japan topmøderne har parterne givet udtryk
for, at de ønsker at etablere en dialog om spørgsmålet, og dette kunne føre til regelmæssig
udveksling af information inden for en ekspertgruppe. Denne mulighed blev især
understreget på den asiatiske konference om håndhævelse af narkotikalovgivningen, som
den japanske regering afholdt i februar 1999, og hvori der deltog repræsentanter for
Cambodja, Kina, Laos, Burma, Thailand, Vietnam, UNDCP, USA og Europa-
Kommissionen.

• G8

På Birmingham-topmødet i maj 1998 udtrykte statscheferne for G8-landene tilfredshed
med FN's særlige generalforsamling om narkotika og gentog, at de ønsker at udvikle en
sammenhængende strategi til behandling af alle aspekter af narkotikaproblemet. G8
bekræftede, at de går ind for partnerskab og deling af det internationale samfunds fælles
ansvar for narkotikabekæmpelsen, hvilket bl.a. indebærer øget samarbejde for at bremse
den ulovlige handel med narkotika og kemiske prækursorer, en indsats for at reducere
efterspørgselen i G8-landene, herunder foranstaltninger til reduktion af
narkotikaafhængigheden og støtte til en samlet strategi for udryddelse af ulovlige
afgrøder. G8 udtrykte tilfredshed med UNDCP's seneste initiativer, som indebærer
udarbejdelse af alternative og mere pålidelige udviklingsprogrammer og forsøgsprojekter
inden for rammerne af de eksisterende finansieringsordninger.

• Kina

 I Kommissionens meddelelse om "Uddybning af partnerskabet med Kina" fra marts 1998
understreges det, at det er vigtigt at fremme dialogen og samarbejdet med Kina om
forskellige emner, herunder bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel.
 
 V. SAMLET VURDERING
 
 Der kan foretages følgende samlede vurdering:

 - Interne politikker

 Den hidtil førte narkotikapolitik har ikke kunnet komme narkotikaproblemet til livs.
Kriminalitet i forbindelse med salg af narkotika udgør fortsat et alvorligt problem i hele
EU. Strengere retshåndhævelse på området har ført til, at fængslerne nu er overfyldt med
kriminelle, der afsoner domme for narkotikarelaterede lovovertrædelser. EU-
medlemsstaternes svar har været at sætte flere kræfter og ressourcer ind på den
forebyggende politik. AIDS har spillet en større rolle i forbindelse med udarbejdelsen af
projekter med det formål at mindske risiciene for stiknarkomaner. Politikken på dette
område har vist sig at være effektiv. Det er nødvendigt at understrege, at større
nedskæringer i de finansielle midler, som medlemsstaterne afsætter til aktiviteter inden for
den sociale sektor, vil kunne ødelægge balancen mellem begrænsning af udbud og
efterspørgsel.

 Hvad angår håndhævelsen af strafferetslige bestemmelser har flere medlemsstater nu i
adskillige år arbejdet med forskellige foranstaltninger, der tager sigte på at begrænse
efterspørgslen. Det strafferetslige system (politi, anklagere, domstole og fængselsvæsen)
byder således nu også i høj grad på alternativer til rent straffemæssige foranstaltninger. I
hovedparten af medlemsstaterne er der indført ordninger, der har til formål at informere
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og rådgive personer, der er dømt for narkotikarelateret kriminalitet, og i alle
medlemsstater findes der under visse omstændigheder alternativer til fængselsstraf for
personer, der idømmes straf for sådanne forseelser. Der pågår i øjeblikket
sammenligninger af effektiviteten mellem tvungen og frivillig behandling - et område hvor
meningerne i høj grad er delte.

 - Eksterne politikker

 EU har gjort betydelige fremskridt vedrørende det internationale samarbejde om
narkotikabekæmpelse. Der er gjort fremskridt hvad angår koordineringen af
narkotikabekæmpelsespolitikken såvel som koordineringen af de forskellige aktiviteter,
men situationen er endnu ikke optimal. Initiativer, som EU-landene har lanceret i
fællesskab, har udgjort fundamentet for tættere samarbejde såvel internt i EU som i
forholdet til tredjelande. Disse nye politiske initiativer har resulteret i udarbejdelsen og
vedtagelsen af handlingsplaner for Caribien, Latinamerika og det sydlige Afrika. Disse
handlingsplaner har vist sig at udgøre værdifulde instrumenter, der giver mulighed for
forbedret koordinering samtidig med, at der sikres komplementaritet mellem operationelle
aktiviteter, hvorved man undgår dobbeltarbejde og overlapninger mellem bistand fra
forskellige donorer.
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 Bilag II

 
 NUVÆRENDE TENDENSER I BESTRÆBELSERNE PÅ AT MINDSKE

EFTERSPØRGSLEN EFTER NARKOTIKA
 
 

På grundlag af oplysninger indsamlet af EONN kan det konstateres:

a) at der er en generel tendens til større spredning i forebyggelsesarbejdet, som er
baseret på en tostrenget strategi – generel uddannelse og sundhedsfremmende
foranstaltninger rettet mod hele befolkningen – suppleret med særforanstaltninger rettet
mod risikogrupper;

b) at støtten til narkomaner i Europa i stigende grad har fået form af differentierede
tilbud rettet mod den enkelte misbruger, samtidig med at man har søgt at koordinere de
eksisterende tilbud og at forbedre samarbejdsstrukturerne.

Inden for forebyggelse er der i stigende grad lagt vægt på at påbegynde
uddannelsesprogrammer på et tidligt alderstrin for at opbygge nogle faktorer til
beskyttelse mod senere narkotikamisbrug. Der anvendes imidlertid stadig kun få mere
omfattende forebyggelsesprogrammer på lokalt plan i Europa. Undersøgelser, der er
foretaget i EU, viser, at forbedrede personrelationer, selvstændighed og modstandskraft
over for gruppepres er afgørende beskyttelsesfaktorer.

I denne forbindelse har projekter, der omfatter jævnaldrende, vist sig at være et nyttigt
middel til at indbygge primær forebyggelse i unges fritidsaktiviteter.

Selv om der kun har været få undersøgelser af massemediekampagner, er der visse tegn
på, at disse vil kunne skabe større bevidsthed omkring narkotika.

Internet bruges i stigende grad til informationsudbredelse. I denne forbindelse spiller
EONN en central rolle, idet det kan tilbyde Internet-baserede faciliteter til programmer og
medarbejdere, især inden for områderne evaluering og erfaringsudveksling.

Hurtig indgriben og risikogrupper: I EU er der, når det gælder skadebegrænsning, i
stigende grad fokus på grupper, som eksperimenterer med ecstacy og andre stoffer inden
for dansekulturen. Dette synes at være en særlig europæisk strategi, som gør det muligt
hurtigt at udvikle yderligere særlige teknikker til indgriben i forbindelse med denne kultur.
Af sådanne foranstaltninger kan nævnes retningslinjer for "stoffri raves" med adgang til
gratis drikkevand, hvileområder, oplysning og rådgivning, samt etablering af
kontrolmuligheder på stedet.

Udadrettede strategier, målrettede foranstaltninger til selvhjælp og foranstaltninger baseret
på jævnaldrende har skabt kontakt til risikogrupper og marginaliserede grupper, ofte i
forbindelse med netværk for social støtte.

Sådanne strategier har givet opmuntrende resultater med hensyn til at ændre
sundhedsskadelig adfærd og med hensyn til skadebegrænsning, ligesom de har givet
mulighed for at kontakte grupper, som eksperimenterer med stoffer, på et tidligt stadium
af deres misbrug.
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Forebyggelse af smitsomme sygdomme: Faldet i antallet af nye HIV-positive har været
ledsaget af en alarmerende stigning i forekomsten af Hepatitis C hos stiknarkomaner.
Foranstaltningerne til skadebegrænsning har spillet en vigtig rolle for at begrænse HIV-
spredningen. En række strategier - bl.a. vedligeholdelsesbehandling med erstatningsstoffer
som metadon, adgang til rene sprøjter og nåle, let tilgængelige faciliteter samt
uddannelses- og oplysningskampagner - har i fællesskab haft en positiv virkning i et antal
EU-lande. Der er dog ingen tegn på forbedringer, når det gælder spredning af Hepatitis C
blandt narkomaner, eller tegn på ændret seksuel adfærd med henblik på forebyggelse af
HIV. Endvidere giver tuberkuloserisikoen hos narkomaner anledning til bekymring.

Erstatnings- og behandlingsprogrammer: Den stigende adgang til erstatningsprogrammer i
mange EU-lande har medført, at det er nødvendigt at sikre, at anvendelsen er stabil, og at
der kan ske en klar måling af resultater. Selv om det anerkendes, at metadon har en
effektiv virkning, når det gælder helbred og social integration, har den stigende anvendelse
af erstatningsbehandling også gjort spørgsmålet om kvalitetskontrol aktuelt.

Metadonens begrænsninger har ført til, at man har udforsket en række alternativer -
LAAM, buprenorphin og lægeordineret heroin. Alle EU-lande erkender, at det er vigtigt,
at der findes en række tilbud med erstatningsstoffer og muligheder for ambulant eller
institutionsbaseret behandling af stoffri patienter, som er tilpasset individuelle behov. Der
er også udbredt enighed om behovet for en effektiv efterbehandling og for samarbejde
mellem behandlingsfaciliteterne og de generelle sundhedsmæssige og sociale faciliteter.

Strafferetspleje: Ud over den funktion, politiet varetager i forbindelse med at begrænse
narkotikaforsyningen, er det i stigende grad involveret i forbrugsbegrænsning og
uddannelse og i strategier, der skal støtte samarbejde mellem forskellige samfundsgrupper.
Alle EU-lande har alternativer til fængsling af narkotikakriminelle, baseret på overførsel af
den pågældende fra fængsel til behandling eller samfundstjeneste.

 Særlige målgrupper: En række lande har erkendt, at der er et behov for en kønsspecifik
strategi for forebyggelse, eftersom faciliteter, der tager hensyn til kvinders særlige
situation - (mødre, voldsramte, prostituerede) - bliver stadig mere almindelige i Europa.
Nogle lande har forsøgt at imødekomme behovene hos narkomaner med særlige etniske
og kulturelle baggrunde. Endelig omfatter forebyggelses- og behandlingsprogrammer i
stigende grad foranstaltninger, der tager sigte på at yde omsorg over for børn af
narkotikamisbrugere.
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Bilag III

DEN NUVÆRENDE UDVIKLING INDEN FOR LOVGIVNING OG
FREMGANGSMÅDER

A. Oversigt over ligheder og forskelle mellem EU-landenes narkotikalovgivninger og
fremgangsmåder

Den komplicerede forbindelse mellem narkotikamisbrug og kriminel adfærd og metoderne
til at begrænse og, eventuelt, fjerne de negative konsekvenser debatteres af
beslutningstagere og videnskabsfolk, hvilket afspejler holdninger, som undertiden har en
tendens til at blive polariseret. Debatten omfatter en lang række aspekter af problemet,
såsom socio-økonomiske faktorer (f.eks. produktion til det illegale marked, ulovlig
handel, organiseret kriminalitet), holdninger og adfærd (f.eks. livsstil), stoffernes bio-
medicinske virkninger og kulturelle og politiske aspekter. Det er denne kompleksitet, der
gør det så vanskeligt at nå frem til en objektiv og klar strategi over for problemet.

Siden 1995 er der på konferencer og seminarer, arrangeret i fællesskab af Kommissionen,
Europa-Parlamentet og formandsskabet for Rådet, blevet identificeret en række områder,
hvor det er nødvendigt med et tættere samarbejde på EU-plan for at gøre
narkotikabekæmpelsen mere effektiv. Møderne har vist, at der er et betydeligt sammenfald
mellem de nationale narkotikalovgivninger i EU, eftersom de alle er i overensstemmelse
med FN's konventioner om euforiserende stoffer. Gennemførelsen i den nationale
lovgivning af EU-lovgivningen om prækursorer og om hvidvaskning af penge har også
givet de 15 medlemsstater en fælles lovgivningsmæssig ramme.

Disse arrangementer49 har imidlertid vist, at der er forskelle i lovgivningerne specielt med
hensyn til:

- de mange forskellige sanktioner over for ulovlig handel med og besiddelse af
narkotika;

- strategien over for brug af narkotika;

- den sondring, nogle medlemsstater foretager mellem cannabis og derivater heraf og
anden narkotika (som kan have mange former), når det drejer sig om definition af
lovovertrædelser og straf/sanktioner over for anvendelse, besiddelse og handel med
stoffer.

Disse forskelle bliver mindre i betragtning af overensstemmelsen med hensyn til
retsmyndighedernes fremgangsmåde i praksis:

- sundhedsmæssige eller sociale foranstaltninger foretrækkes frem for fængselsstraf,
specielt for narkomaner, som ønsker at komme i behandling;

                                               

49 Konferencen om narkotikapolitik i Europa (Bruxelles, 7. - 8. december 1995) og opfølgende workshop
om anvendelsen af national narkotikalovgivning (25. - 26. marts 1996). Resumé af debatten og
konklusioner. Brochure findes på Internet (på EU's websted Europa).



60

- hvor der er tale om lejlighedsvis anvendelse uden skærpende omstændigheder,
skrides der ind over for brugeren, som opfordres til i fremtiden at afholde sig fra at
bruge narkotika; endvidere anvendes bøde eller administrative sanktioner;

- fængsling anvendes fortsat kun, når der er tale om store mængder eller skærpende
omstændigheder;

- hvor der er tale om overtrædelser, der involverer cannabis, anvendes mindre
sanktioner;

- ulovlig handel straffes strengt i alle medlemsstater;

- der anvendes lavere straffe, såfremt der er tale om salg foretaget af narkomaner
(brugere, som leverer stoffer for at kunne finansiere deres eget forbrug).

Ikke desto mindre medfører den betydelige skønsmargen, som retsmyndighederne har i
forbindelse med idømmelse af sanktioner, at der kan være store forskelle ikke blot mellem
medlemsstaterne, men også mellem forskellige regioner i samme medlemsstat.

På grundlag af den sammenlignende undersøgelse, som Kommissionen havde foretaget
med henblik på Kommissionens, Parlamentets og formandsskabets fælles konference og
seminar i 1995/96, blev der foretaget en ajourført sammenlignende undersøgelse om
narkotikalovgivningen i Europa med henblik på Det Europæiske Råds møde i Wien. I
fremtiden vil EONN kunne yde et nyttigt bidrag til ajourføringen af dette arbejde.

Når alle disse elementer tages i betragtning, må det siges, at der allerede er en betydelig
overensstemmelse mellem lovgivningerne, og at en større harmonisering af lovgivningerne
i øjeblikket ikke er en realisabel målsætning, undtagen hvor der er brug for at udfylde et
lovgivningsmæssigt tomrum. Dette var tilfældet i forbindelse med kontrol af syntetisk
narkotika, hvor situationen nu er afbødet med vedtagelsen af den fælles aktion af 16. juni
1997 vedrørende udveksling af oplysninger, risikovurdering og kontrol med nye former
for syntetisk narkotika50.

Der bør imidlertid i højere grad fokuseres på, hvorledes man begrænser efterspørgslen
efter narkotika. Det er nødvendigt, at der gøres en større indsats og bevilges flere midler
til forebyggelse, uddannelse og revalidering, eftersom det ser ud til, at unge i nogen grad
undervurderer de risici, der er forbundet med narkotikamisbrug.

Det er også vigtigt at sikre et effektivt praktisk samarbejde mellem medlemsstaternes
politi-, rets- og toldmyndigheder. Der bør ligeledes lægges vægt på, at der anvendes en
tværfaglig og partnerskabsbaseret strategi over for problemet med aktive bidrag fra alle
aktører på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Det Europæiske Råd i Dublin tilsluttede sig disse konklusioner, og det samme gjaldt
Europa-Parlamentet i dets beslutning af 6. oktober 1998 om europæisk samarbejde inden
for rammerne af De Forenede Nationers Generalforsamlings særlige samling om narkotika
(UNGASS)51.

                                               

50 EFT L 167 af 25.06.97
51 Betænkning af Ancona - dok. A4-0211/98
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Situationen i EU's medlemsstater undersøges regelmæssigt af Rådet siden vedtagelsen af
den fælles aktion af 17. december 1996 vedrørende indbyrdes tilnærmelse af Den
Europæiske Unions medlemsstaters lovgivning og praksis med henblik på bekæmpelse af
narkotikamisbrug samt forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel52.

Dette instrument vil bidrage til at identificere fællestræk og forskelle med hensyn til
lovgivning og praksis og være et grundlag for at fremme udveksling af information og god
praksis.

B. Lægeordinering af narkotika til narkomaner

En række spørgsmål vedrørende narkotika har fået omfattende dækning i medierne, og det
er nødvendigt at betragte situationen objektivt. Det gælder især spørgsmålet om
lægeordinering af narkotika, specielt heroin, til narkomaner.

Det skal understreges, at FN's enkeltkonvention af 1961 angående narkotiske midler,
ændret ved protokollen af 1972, fastslår, at medicinsk anvendelse af narkotika fortsat er
absolut nødvendig for at lindre smerter og lidelser, og at der må sikres tilstrækkelig
forsyning med narkotika til sådanne formål, samtidig med at det fastslås, at afhængighed
af narkotika udgør en alvorlig fare for den enkelte.

Parterne i enkeltkonventionen af 1961 skal træffe de lovgivningsmæssige og
administrative foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at fremstilling, udførsel,
indførsel, distribution, handel med, anvendelse og besiddelse af narkotika begrænses til,
hvad der er nødvendigt af hensyn til medicinske og videnskabelige formål. De
internationale konventioner om kontrol med narkotika indeholder ikke nogen definition af
udtrykket "medicinske og videnskabelige formål". Eftersom de enkelte parter i
konventionerne skal vedtage deres egen gennemførelseslovgivning, er det muligt for
landene at nå frem til forskellige konklusioner, når det gælder definitionen af legitime
medicinske og videnskabelige formål.

En gennemgang af den nuværende praksis med hensyn til ordinering af narkotika i
forskellige lande viser, at disse stoffer ordineres til behandling af langvarig kronisk
afhængighed af narkotika og til at imødegå den kraftige stigning i antallet af
stiknarkomaner. Metadon er det mest anvendte erstatningsstof ved opiatafhængighed.
Imidlertid er buprenorphin (handelsnavn Subutex) i mange år blevet anset for at være et
potentielt nyttigt erstatningsstof, og det er anvendt til behandling af opiatafhængige i
Frankrig og for nylig i andre medlemsstater, herunder Storbritannien og Finland. Heroin
ordineres kun i få lande til narkomaner. Ud over Schweiz, hvor man efter en
folkeafstemning besluttede at fortsætte med heroinprojektet efter forsøgsfasen, har man i
Storbritannien i en årrække ordineret heroin, om end i et mindre omfang. Ifølge
lovgivningen i Storbritannien er det kun læger, der er specielt godkendte af
indenrigsministeriet, som kan ordinere stoffet til denne anvendelse. Nederlandene
gennemfører i øjeblikket forsøg med ordinering af heroin til kronisk afhængige under
streng medicinsk kontrol.

                                               

52 EFT L 342 af 31.12.96
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FÆLLESSKABSFINANSIERING PÅ NARKOTIKAOMRÅDET I 1998

BUDGETPOSTER AKTIONSFORM53

Inden for EU
Specifikt
narkotikarelaterede
poster
B3-4302: Fællesskabs-
handlingsprogram for
forebyggelse af
narkotikamisbrug (1996-
2000)

16 prioriterede aktioner, som skal gennemføres inden år 2000, samlet under to
hovedgrupper: (a) data, forskning og evaluering og (b) information,
sundhedsundervisning og uddannelse.

B3-441: EONN Formålet med EONN er at bidrage til at samordne indsamlingen på EU-plan af
narkotikarelaterede data. De nationale REITOX-kontaktpunkter spiller en afgørende
rolle for etableringen af dette netværk.

                                               

53 På grundlag af data i EF-REITOX databasen.
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Ikke-specifikt
narkotikarelaterede
poster
B3-1001: Socrates Narkotikabekæmpelse er ikke et af de vigtigste punkter i Socrates

uddannelsesprogrammet, og der er ikke nogen specifikke aktioner med dette formål,
men emnet kan anvendes som et uddannelsestema i forbindelse med de fleste af
programmets uddannelsesaktioner.

B3-1010/B-3-1011:
Ungdom for
Europa/Europæisk
volontørtjeneste

Narkotikabekæmpelse er ikke et af de vigtigste punkter i Ungdom for Europa-
programmet, men emnet kan anvendes som tema i forbindelse med aktiviteterne
fremme af udveksling af unge, tilskyndelse til aktioner på lokalt plan og specielt
tilskyndelse til deltagelse af dårligt stillede unge.

B3-1021: Leonardo da
Vinci

Narkotikabekæmpelse er ikke et af de vigtigste punkter i Leonardo da Vinci-
erhvervsuddannelsesprogrammet, men emnet kan indgå i forbindelse med
foranstaltninger vedrørende social udstødelse.

B6-7142: BIO-MED Under det fjerde Biomed 2-rammeprogram er der finansieret fem forskningsprojekter
med et samlet beløb af 2,9 mio. ECU. De vedrører følgende temaer: udvikling af en
metode til afsløring af anvendelse af væksthormoner, analyse af mekanismer for
kroniske smerter med henblik på at udvikle behandlingsstrategier, dopamin D3-
receptoren ved narkotikafhængighed, opiod-systemet og dets rolle ved
narkotikaafhængighed mv. Projekterne startede i 1996 og vil være afsluttet ved
slutningen af 1999.

B2-1422: Employment-
INTEGRA

I 1998 blev der som resultat af et udbud i 1997 finansieret 230 projekter (med et
samlet beløb af ca. 55 mio. ECU), som omhandlede reintegration på arbejdsmarkedet
af marginaliserede grupper, herunder narkomaner. Projekterne løber over en 3-årig
periode (1998-2000)

B5-800: Samarbejde om
retlige og indre
anliggender (OISIN,
FALCONE, GROTIUS)

I 1998 blev der inden for området retlige og indre anliggender finansieret 18 projekter
vedrørende narkotika og handel under OISIN-programmet (styrkelse af samarbejdet
mellem retshåndhævende organer). FALCONE-programmet (samarbejde mod
organiseret kriminalitet) finansierede 6 projekter og GROTIUS-programmet (styrkelse
af samarbejdet mellem aktørerne inden for retsvæsenet) finansierede 1 projekt.

Uden for EU
Specifikt
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narkotikarelaterede
poster
B7-6210: Nord-Syd-
samarbejdet om
bekæmpelse af
narkotikamisbrug.

Denne budgetpost giver mulighed for at støtte projekter i udviklingslande for
begrænsning af efterspørgsel og levering. 1998-budgettet blev ligeligt fordelt (ca. 2
mio. ECU til hver af følgende regioner: Central- og Latinamerika, Asien, Vestindien,
Afrika og Middelhavsområdet (herunder Maghreb- og Machrak-landene)). Ca. 1 mio.
ECU blev tildelt det afrikanske område.

B7-5000: PHARE:
Multilande-program for
bekæmpelse af narkotika

På grundlag af førtiltrædelsesstrategien tager 1998-programmet hovedsagelig sigte på
at lette den gradvise vedtagelse og gennemførelse af EU's regelværk på
narkotikaområdet. I denne forbindelse er de prioriterede områder: i) tilnærmelse af
lovgivning og foranstaltninger og etablering af de nødvendige institutionelle strukturer,
i overensstemmelse med EU-normerne; ii) forøgelse af de kompetente myndigheders
administrative og operationelle kapacitet til at gennemføre fællesskabsretten på
narkotikaområder.

B7-520: TACIS Generelt program for toldsamarbejde med de nye uafhængige stater (samlet budget for
1998 på 5,8 mio. ECU): nogle aktiviteter er direkte relateret til afsløring af
narkotikaanvendelse.
Program for etablering, levering af udstyr til og faglig bistand til 5 grænseovergange
(samlet budget på 11,82 mio. ECU)
Program for aktiviteter vedrørende retlige og indre anliggender, hovedsagelig rettet
mod narkotika- og immigrationsspørgsmål (samlet budget på 3 mio. ECU).

Ikke-specifikt relaterede
budgetposter
B7-3100: Finansielt og
fagligt samarbejde med
udviklingslandene i
Latinamerika

To projekter vedrørende alternativ udvikling vil blive støttet:
- Colombia: forbedring af et colombiansk system til kortlægning af ulovlige afgrøder,
- Peru: program for alternativ udvikling i Pozuzo y Palcazu-regionen.

Den Europæiske
Udviklingsfond (EUF)

EUF bevilgede i 1998 et beløb på 5,41 mio. ECU til narkotikarelaterede projekter:
21% af budgettet blev anvendt i Afrika (Vestafrika, Zambia, Botswana), 79% i
Vestindien.
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