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I JOHDANTO

EU:n jäsenvaltiot ja Euroopan yhteisö ovat hyväksyneet 1980-luvun puolivälistä lähtien
tärkeitä yhteisiä toimenpiteitä huumeriippuvuuden ja huumekaupan torjumiseksi sekä
kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi. Nämä monialaiset toimenpiteet sisältyvät
useisiin EU:n huumausaineiden torjuntasuunnitelmiin ja toimintaohjelmiin, joita
Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt kokouksissaan vuodesta 1990.1

Parhaillaan toteutettavassa huumausaineiden torjuntaa koskevassa Euroopan unionin
toimintasuunnitelmassa (1995–1999)2 painotetaan tarvetta kehittää kokonaisvaltaista,
monialaista ja yhdennettyä toimintaa, joka perustuu seuraaviin neljään keskeiseen
näkökohtaan: (i) kysynnän vähentäminen, (ii) tarjonnan rajoittaminen ja huumekaupan
ehkäiseminen, (iii) kansainvälinen yhteistyö ja (iv) toimien yhteensovittaminen
kansallisella ja Euroopan unionin tasolla. Komissio korosti tätä toimintasuunnitelmaa
koskevan ehdotuksen yhteydessä, että huumausaineiden tehokas torjuminen edellyttää
laaja-alaista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Kaikkien ei tarvitse toimia kaikilla
tasoilla saman aikaisesti. Tarkoitus oli koordinoida eri osapuolten toimintaa ja
lähestymistapoja ja edistää niiden välistä vuorovaikutusta toiminnan tehostamiseksi
mahdollisimman paljon.

Vuosien 1995–1999 toimintasuunnitelmaa on täydennetty Madridissa joulukuussa
1995 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston3 hyväksymällä huumausaineiden
asiantuntijaryhmän laatimalla kertomuksella.

Amsterdamin sopimukseen sisältyy tavoite korkean turvallisuuden tason
varmistamisesta kansalaisille ”vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla
alueella”. Nämä kolme käsitettä liittyvät kiinteästi toisiinsa. Huumausaineiden torjunta
on vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaan alueeseen erottamattomasti
liittyvä tavoite.

Tämä komission tiedonanto perustuu Cardiffin ja Wienin Eurooppa-neuvostojen
päätelmiin, joissa neuvostoa, komissiota ja Euroopan parlamenttia vaaditaan
kehittämään laaja suunnitelma vuoden 1999 jälkeiseksi huumausainestrategiaksi
Cardiffin Eurooppa-neuvostossa hyväksyttyjen tärkeimpien osa-alueiden mukaisesti.4

Nämä osa-alueet muodostavat tehokkaan perustan EU:n tason toiminnalle. Tässä
tiedonannossa viitataan myös Wienissä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiin,
joissa jäsenvaltioita ja komissiota kehotetaan tutkimaan mahdollisuuksia tehostaa
doping-aineiden käytön torjumista urheilussa.

                                                       
1 Roomassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto (1990) hyväksyi ensimmäisen yhteisön suunnitelman
huumausaineiden torjumiseksi, minkä jälkeen Edinburghin Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa
1992 tarkistetun ja ajantasaistetun toisinnon.
2 KOM(94) 234 lopullinen.
3 Asiak. 12247/95 Cordrogue 69, 30.11.1995.
4 Asiak. 7930/98, rev. 2 Cordrogue 26, 2.6.1998.
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Tiedonanto perustuu myös sitoumukseen, jonka komissio antoi nykyistä
toimintasuunnitelmaa (1995–1999) hyväksyessään ja jossa se lupaa laatia loppuraportin
toimintasuunnitelman toteuttamisesta.

Huumausaineiden torjuntaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma vuosiksi 2000–2004
esitetään III luvussa. Suunnitelma käsittää seuraavat osa-alueet:

1. Informaatio
2. Kysynnän vähentämiseen tähtäävät toimet
3. Narkoottisten aineiden ja psykotrooppisten aineiden kaupan vähentämistä

koskevat toimet
4. Kansainvälisen tason toiminta
5. Koordinointi

Tiedonantoon sisältyvät seuraavat liitteet:

- Kohti nykyisten EY:n ja EU:n välineiden ja ohjelmien arviointia (LIITE I),
- Huumausaineiden kysynnän vähentämisen nykyiset suuntaukset (LIITE II),
- Lainsäädännön ja toimintatapojen nykyinen kehitys (LIITE III),
- Yhteisön rahoitus huumausaineiden alalla vuonna 1998 (taulukko) (LIITE IV).
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II HUUMAUSAINEIDEN KÄYTÖN JA KAUPAN
VIIMEAIKAISET SUUNTAUKSET EU:SSA

Luotettava, puolueeton ja vertailukelpoinen tieto Euroopan huumetilanteesta on
tarpeen, jotta EU voi toteuttaa tehokasta ja järkevää politiikkaa ja strategioita
huumeiden torjumiseksi. Se edellyttää yhteisten määritelmiä ja käsitteitä. Tässä
tiedonannossa tarkoitetaan huumausaineilla aineita, jotka mainitaan vuosina 1961,
1971 ja 1988 tehdyissä kolmessa YK:n yleissopimuksessa. Synteettisillä huumeilla
tarkoitetaan myös markkinoilla olevia uusia synteettisiä huumeita, joita ei mainita
kyseisissä sopimuksissa.

Huumeilmiön laajuus ja merkitys tunnetaan nykyisin entistä paremmin Euroopan
huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ja Europolin
huumeyksikön (EDU) tekemän arvokkaan työn ansiosta. Näiden elinten perustaminen
on luonut uuden ulottuvuuden EU:n huumausainetilannetta koskevalle jäsenvaltioiden
yhteistyölle.

Seurantakeskuksen vuotta 1998 koskevaan vuosikertomukseen sisältyvien ja EDU:n
toimittamien tietojen perusteella EU:n huumausainetilanteen keskeisiä piirteitä voidaan
kuvailla seuraavasti:

A. Huumausaineiden laittoman käytön suuntaukset

• Kannabis on yleisin huumausaine joka puolella EU:ta: sitä on kokeillut 1–8
prosenttia koko väestöstä ja 20 prosenttia nuorista aikuisista. Käyttö on
kokonaisuudessaan vakiintunut.

• Amfetamiini on toiseksi yleisin huumausaine useimmissa maissa: sitä on kokeillut
2–4 prosenttia aikuisista ja 10 prosenttia nuorista aikuisista. Amfetamiinin käyttö
lisääntyy jatkuvasti, ja sen merkitys luultavasti kasvaa ekstaasin merkitystä
suuremmaksi.

• Ekstaasin käyttö ei enää lisäänny niissä jäsenvaltioissa, joissa sitä on käytetty
yleisesti jo pitempään. Käyttö lisääntyy edelleen muissa jäsenvaltioissa.

• Kokaiinin käyttö yleistyy hitaasti mutta varmasti. Kokaiinin käyttö on edelleen
harvinaista

• Crackin käyttö on vähäistä.

• Heroiinin käyttö näyttää olevan suhteellisen vakaata. Uudesta nuorten
heroiininpolttajien sukupolvesta on havaittu merkkejä.

• Muut aineet: liuottimet ovat toiseksi yleisimpiä nuorison käyttämiä huumeita.
Lääkkeiden (esim. bentsodiatsepiinien) väärinkäyttö on ilmoitusten perusteella
lisääntymässä. Lääkkeitä käytetään usein yhdessä alkoholin kanssa.
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• Huumausaineet ja terveys: suonensisäiseen huumausaineiden käyttöön liittyy eniten
terveyshaittoja. Aids-tapausten määrä on tasoittunut, mutta hepatiittitapauksilla voi
olla vakavia kansanterveydellisiä vaikutuksia. Huumausaineisiin liittyvien
kuolemantapausten määrä on vakiintunut tai vähenemässä eräitä jäsenvaltioita
lukuun ottamatta.

B.    Huumausaineiden laittoman tuotannon ja kaupan suuntaukset

• Suurin osa EU:n alueella takavarikoidusta heroiinista on peräisin Lounais-Aasiasta.
Tältä alueelta peräisin oleva heroiini kuljetetaan yhä useammin Keski-Aasian läpi
Venäjälle ja EU:hun niin sanottua Balkanin reittiä pitkin. Keski- ja Itä-Eurooppaan
on perustettu heroiinivarastoja, joista huumausaineet kuljetetaan edelleen EU:hun
pienemmissä erissä. Huumausaineiden kauppaa valvovat useimmiten
rikollisjärjestöt. Turkkilaiset ja kasvavassa määrin myös albanialais-jugoslavialaiset
rikollisryhmät ovat merkittävässä asemassa heroiinikaupassa. Myös kolumbialainen
heroiini on osittain suunnattu EU:n markkinoille.

• Kokaiinia salakuljetetaan EU:hun erityisesti merirahtina. Jäsenvaltioihin tarkoitetun
kokaiinin tärkein tuottajamaa on Kolumbia. Karibia on puolestaan yksi
tärkeimmistä Eurooppaan kuljetettavan kokaiinin kauttakulkualueista.
Kokaiinilastit kuljetetaan yhä useammin meriteitse Keski- ja Itä-Eurooppaan, mistä
ne tuodaan maitse EU:hun.

• EU:ssa valmistetaan paljon synteettisiä huumausaineita. Synteettisten huumeiden
tuotanto Keski- ja Itä-Euroopassa on lähinnä pohjoisten jäsenvaltioiden ongelma.
Se on vakava uhka jäsenvaltioille, koska alueelta puuttuu näiden huumeiden
lähtöaineiden valvonta ja koska ammattitaitoisia kemistejä on paljon.

• Kannabista takavarikoidaan jäsenvaltioissa suuria määriä, vuosittain jopa 600
tonnia. Suuri osa jäsenvaltioihin tuodusta kannabishartsista (hasiksesta) tuotetaan
Marokossa. Toinen lähdemaa on Pakistan. Kolumbia, Etelä-Afrikka, Nigeria ja
Thaimaa ovat marihuanan toimittajia. EU:n jäsenvaltioihin kannabis tuodaan Keski-
ja Itä-Euroopan kautta. Kannabista viljellään henkilökohtaiseen käyttöön tai
myyntiin nykyisin miltei kaikissa jäsenvaltioissa, joskaan EU:n sisällä ei ole havaittu
laajamittaista salakuljetusta.

• Kokapensaan ja oopiumunikon viljelyä vähennetään merkittävästi maailman
valtioiden päämiesten tekemän sitoumuksen mukaisesti. Sitoumus tehtiin
Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen huumausaineita käsittelevässä
erityisistunnossa (UNGASS; kesäkuussa 1998 New Yorkissa). Nämä tärkeimpien
tuottajamaiden saavutukset ovat seurausta kansainvälisen yhteisön tuesta
tuottajamaiden pyrkimyksille laittoman viljelyn lopettamiseksi kestävän kehityksen
kautta. Siinä otetaan erityisesti huomioon vaihtoehtoiseen kehittämiseen ja
kansainvälisille markkinoille pääsyyn liittyvät toimenpiteet.
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III HUUMAUSAINEIDEN TORJUNTAA KOSKEVA EUROOPAN
UNIONIN TOIMINTASUUNNITELMA (2000–2004)

A. Euroopan unionin lähestymistapa: kokonaisvaltainen, monialainen ja 
yhdennetty strategia huumeiden torjumiseksi

Huumeongelma on uuden vuosituhannen kynnyksellä edelleen uhka. Siihen liittyy uusia
haasteita, kuten synteettisten huumausaineiden kasvava suosio nuorison keskuudessa ja
huolestuttavan monien, joskus jopa alle murrosikäisten nuorten joutuminen tekemisiin
rikollisryhmien kanssa huumausainekaupan yhteydessä. Myös urheilu saattaa nykyisin
johtaa uusien riippuvuuksien syntymiseen. EU:n jäsenvaltioissa tunnustetaan yhä
yleisemmin huumeongelman yhteiskunnalliset ja terveydelliset osa-alueet, ja ongelman
myönnetään uhkaavan sekä huumausaineiden käyttäjiä että heidän perheitään.
Huumausaineiden väärinkäytön ja laajempien yhteiskunnallisten haittojen, kuten
köyhyyden, riiston, työttömyyden, kodittomuuden ja syrjäytymisen välinen suhde sekä
huumeiden väärinkäytön, nuorisorikollisuuden ja rikosten väliset yhteydet kuvastavat
tarvetta varmistaa tasapainoinen lähestymistapa kysynnän ja tarjonnan vähentämisen
välillä.

Kansalaisten turvallisuutta koskevan ensimmäisen Eurobarometri-
mielipidetutkimuksen5 mukaan huumausaineet vaikuttavat merkittävästi kansalaisten
elämään. Avoimen huumeiden myynnin näkeminen, ruiskujen löytäminen puistoista,
sekä väkivaltarikosten uhriksi joutuminen, aiheuttavat yleisesti turvattomuuden tunteita
Euroopan kaupungeissa. Noin 14 prosenttia EU:n asukkaista on kohdannut
huumausaineisiin liittyviä ongelmia omalla asuinalueellaan 12 viime kuukauden aikana.

Huumausaineisiin liittyvät kysymykset ovat olleet 1990-luvun alusta lähtien EU:ssa
poliittisen asialistan kärkipäässä. Tämä kuvastaa käsitystä siitä, että huumausaineiden
torjunta on yhteinen haaste, joka vaatii yhdennettyä suhtautumista ja tiivistä yhteistyötä
kaikilla tasoilla.

Huumausaineiden torjunta vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä kansainvälisellä tasolla.
Koska ongelmat ovat yhteisiä, myös ratkaisut on löydettävä yhdessä. Viime vuosina on
päästy sopimukseen eräistä keskeisistä periaatteista, jotka liittyvät huumausaineiden
torjuntaa koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön. 1990-luvun alussa yhteistyötä
hallitsivat tuottaja- ja kuluttajamaiden mielipide-erot sekä voimakas lainvalvonnan
korostaminen. Painopiste on nyt siirtynyt kehitys- ja teollisuusmaiden, eli niin
sanottujen tuottaja- ja kuluttajamaiden väliseen laajaan yhteisymmärrykseen.
Huumausainekontrollia pidetään nykyisin osana yleisiä pyrkimyksiä laajemman
sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen vahvistamiseksi. Jaetun vastuun ja
kumppanuuden käsitteistä on tullut  yhteistyön perusta. Huumeongelmaa tarkastellaan
osana ihmisten hyvinvointiin liittyviä laajempia kysymyksiä, jotka koskevat sekä
tuottaja- että kuluttajamaiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen ulottuvuuden kestävää
kehittämistä.

                                                       
5 Komissio toteutti tämän tutkimuksen huumeriippuvuuteen liittyvän kaupunkirikollisuuden
estämistä koskevaa seminaaria varten, jonka komissio, Euroopan parlamentti ja neuvoston
puheenjohtajamaa järjestivät Brysselissä 21.–22. marraskuuta 1996.
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B. Arviointi

Arvioinnin on oltava keskeinen osa EU:n laittomien huumeiden vastaisesta
lähestymistavasta. Huumepolitiikan ja -strategioiden arvioinnissa tarvittavat
metodologiset välineet eivät nykyisellään ole riittäviä, vaan niitä on kehitettävä
edelleen. Arvioinnin alalla vuosina 1995–1999 toteutetut yhteisön toimet eivät
myöskään ole olleet kyllin tehokkaita, ja niitä on nyt vahvistettava. Yhteisön tasolla on
käytettävä arviointitehtävissä entistä laajemmin riippumattomia ulkopuolisia
asiantuntijoita. Komissio suorittaa EU:n toimintasuunnitelman väliarvioinnin ja esittää
tulokset neuvostolle ja parlamentille. Euroopan huumausaineiden ja niiden
väärinkäytön seurantakeskuksen toteuttama huumeiden väärinkäytön laajuuden ja
luonteen säännöllinen arviointi ja EDU:n toimittamat huumekauppaa koskevat tiedot
ovat arvokkaita tietolähteitä, kun pyritään tunnistamaan uusia suuntauksia ja
parantamaan huumeilmiön tuntemusta EU:n tasolla.

Arviointi  ei ole yksinkertaista. Huumeiden väärinkäyttöä sekä huumeiden tuotantoa ja
kauppaa ehkäisevien toimien tehokkuuden arvioiminen edellyttää asianmukaisten
suoritusindikaattorien määrittämistä. Eräitä EY:n ja EU:n toimia ja ohjelmia ei ole vielä
arvioitu, koska niitä on ryhdytty toteuttamaan vasta äskettäin.

Arviointia ei ole tähän mennessä pidetty painopistealueena, mutta suhtautuminen on
nyt muuttumassa. Toimintaa tällä alalla pyritään tehostamaan, ja yhteisö arvioi EY:n
ohjelmia ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla. EU:n ohjelmien osalta ehdotetaan
suoritettavaksi yhteinen arviointi.

Arviointia koskevia suppeita toteutettavuustutkimuksia ja pienimuotoisia tutkimuksia
ovat Euroopassa toteuttaneet erityisesti Euroopan huumausaineiden ja niiden
väärinkäytön seurantakeskus ja Eurooppa-neuvoston Pompidou-ryhmä.
Seurantakeskus on kuitenkin keskittymässä tieteellisessä toiminnassaan arviointiin. Se
on julkaissut ja julkaisee myös jatkossa suuntaviivoja kysynnän vähentämistoimien
arvioimiseksi ja laatii malleja huumepolitiikkojen arviointia varten.

On olennaisen tärkeää keskittää toiminta vuosina 2000–2004 käynnistettävien tai
toteutettavien aloitteiden, ohjelmien ja politiikan tulosten säännölliseen arviointiin.
Vaikuttavuutta on arvioitava mahdollisuuksien mukaan. Tässä tiedonannossa
kuvailtujen tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi on erityisen tärkeää soveltaa
olemassa olevia arviointikeinoja ja -välineitä. Näihin kuuluvat myös seurantakeskuksen
laatimat välineet.

Arviointiin olisi jatkossa kiinnitettävä selvästi enemmän huomiota. Arviointi-
indikaattorien laatimiseen ja itse arviointiin olisi otettava mukaan ulkopuolisia
asiantuntijoita. Tähän on pyritty parhaillaan käynnissä olevan huumausaineiden
väärinkäytön ehkäisemistä koskevan yhteisön toimintaohjelman ulkoisessa arvioinnissa.
Väliraportti esitetään parlamentille ja neuvostolle vuoden 1999 alkupuolella. Tämän
arvioinnin tärkeimmät osa-alueet on esitetty III luvun jaksossa F.2.1.

C. Uudet haasteet
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Huumeongelmien seurantaa on parannettava, jotta voitaisiin nopeasti tunnistaa uudet
haasteet ja hyväksyä tarkoituksenmukaisia strategioita.

Seuraavat uudet haasteet on tunnistettu:

• Kannabis, amfetamiini ja ekstaasi: Euroopan unioni on näiden kolmen huumeen
merkittävä tuottaja ja kuluttaja, kuten luvussa II jo todettiin. Unionin tasolla olisikin
toteutettava laajoja toimia niiden tuotannon ja väärinkäytön ehkäisemiseksi. Erityisiä
uusia haasteita aiheuttaa synteettisten huumausaineiden (amfetamiinien ja ekstaasin
kaltaisten piristeiden) kasvava suosio nuorison keskuudessa.

• Kaupunkirikollisuus: huolestuttavaa on, että yhä useammat jopa alle teini-ikäiset
nuoret joutuvat tekemisiin rikollisryhmien kanssa laittomien huumausaineiden
myynnin yhteydessä6. Tämä osoittaa, että on tarpeen toteuttaa sosiaalisia
toimenpiteitä huumeriippuvuuden ehkäisemiseksi tai jotta voitaisiin estää sen
paheneminen rikollisuudeksi. Kestäviä tuloksia saavutetaan todennäköisimmin
laaja-alaisilla hankkeilla, joissa yhdistyvät useat erilaiset toimenpiteet. Lisäksi EU:n
tasolla on koottava huumausainerikoksiin liittyviä tilastoja.

• Muut terveydellisiin, sosiaalisiin ja rikosoikeudellisiin näkökohtiin liittyvät
haasteet: näitä ovat huumausaineiden sekakäyttö, hepatiitti, sosiaalinen
syrjäytyminen, yhteisöjen saaminen mukaan ehkäisevään huumetyöhön, huumeiden
käyttö vankiloissa, vaihtoehdot rangaistuksille sekä sosiaalinen ja ammatillinen
sopeuttaminen.

• Laajentumisen valmistelu:

Osallistuminen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön
seurantakeskuksen toimintaan ja huumausaineita koskeviin EY:n ja EU:n
ohjelmiin

Jäsenyyttä valmistelevan strategian mukaan hakijamaat voivat liittyä tiettyjen EU:n
erillisvirastojen, kuten Euroopan huumausaineiden ja niiden seurantakeskuksen
jäseniksi jo ennen EU:n jäsenyyttä. Komissio totesi syyskuussa 1998, että
erillisvirastoihin on suotavaa ottaa tapauskohtaisin päätöksin jäseniksi 11
jäsenyyttä hakenutta maata ja Turkki. Komissio aikoo esittää kaikille jäsenyyttä
hakeneille maille luonnoksen neuvotteluvaltuuksista, joka koskee niiden
osallistumista seurantakeskuksen toimintaan sen jälkeen, kun kaikkien virallisen
pyynnön esittäneiden valtioiden kanssa on käyty kahdenväliset neuvottelut.
Jäsenyyttä edeltävä strategia käsittää myös hakijamaiden osallistumisen yhteisön
ohjelmiin, kuten kansanterveyttä koskevaan ohjelmaan. Unkari sai vuonna 1998
luvan osallistua yhteisön toimintaohjelmaan huumausaineiden väärinkäytön
ehkäisemiseksi, ja muiden hakijamaiden odotetaan liittyvän siihen vuonna 1999.
Komissio aikoo muuttaa Euroopan unionin perustamissopimuksen VI osaston
(oikeus- ja sisäasiat) mukaisten yhteistyöohjelmien oikeusperustaa, jotta jäsenyyttä
hakeneet maat voisivat osallistua niihin täysipainoisesti.

                                                       
6 Komission, Euroopan parlamentin ja puheenjohtajavaltion yhdessä järjestämä seminaari, joka koski
huumeriippuvuuteen liittyvän kaupunkirikollisuuden estämistä (Bryssel, 21.–22.11.1996).
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Phare-ohjelman alaisuudessa toteutettava usean edunsaajan
huumausaineohjelma

Usean edunsaajan huumausaineohjelma on tärkein Pharesta tuettu ohjelma, jonka
tarkoitus on kehittää EU:n jäsenyyttä hakeneen kymmenen Keski- ja Itä-Euroopan
maan toimielinten valmiuksia laatia monialainen ja koordinoitu
huumausainepolitiikka EU:n huumausainestrategian mukaisesti.

Ohjelmaan voivat osallistua hakijamaiden lisäksi myös Albania, Bosnia ja
Hertsegovina sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

Ohjelmassa on kolme painopistealuetta: (1) huumeita koskevat tietojärjestelmät,
(2) huumausaineiden tarjonnan vähentäminen ja (3) niiden kysynnän vähentäminen.
Ohjelmassa painotetaan valmiuksien kehittämistä kokonaisvaltaisten
torjuntaohjelmien laatimiseksi, joihin sisältyy kansalaisten aktiivinen osallistuminen
toimintaan. Phare-avun laajennuttua koskemaan oikeus- ja sisäasioita korostetaan
myös huumausainelainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa.

Ohjelmassa keskitytään tukemaan toimielinten kehittämistä tarvittavan
lainsäädännön ja standardien laatimiseksi ja huumausaineiden torjuntarakenteiden
toiminnallisten valmiuksien lujittamiseksi. Näin voidaan edistää huumausaineita
koskevan EU:n säännöstön sisällyttämistä kansallisiin oikeusjärjestyksiin.

D. Amsterdamin sopimuksen luoma uusi oikeudellinen kehys

Euroopan unionista tehdyssä Maastrichtin sopimuksessa laajennettiin yhteisön
toimialaa huumausaineiden alalla sekä EU:n jäsenvaltioiden välisen yhteistyön
ulottuvuutta. Amsterdamin sopimuksen voimaantulo on askel eteenpäin
huumausaineiden torjunnassa kansanterveyden alalla, koska se mahdollistaa uusien
ehkäisykeinojen käyttöönoton lainvalvonnan alalla (uuden perustamissopimuksen 152
artikla) käynnistämällä lujitettua yhteistyötä huumausaineiden laittoman kaupan
torjumiseksi (VI osasto) sekä kansainvälisen yhteistyön alalla.

(i) Huumausaineet, kansanterveysalan painopisteala (EY:n perustamissopimuksen
XIII osasto, 152 artikla)

EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa
määrätään, että kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja
toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu. Tämä
merkitsee kansanterveydellisten painopistealojen ottamista huomioon kaikissa yhteisön
politiikoissa ja toiminnoissa, kuten nuoriso- ja tutkimusohjelmissa sekä sosiaalialan
ohjelmissa ja toiminnassa.

Sopimuksen 152 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa määrätään, että kansallista
politiikkaa täydentävä yhteisön toiminta suuntautuu kansanterveyden parantamiseen,
ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä ihmisten terveyttä vaarantavien
tekijöiden torjuntaan. Kyseinen toiminta käsittää laajalle levinneiden vaarallisten
sairauksien torjunnan edistämällä niiden syiden, leviämisen ja ehkäisemisen
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tutkimusta sekä terveysvalistusta ja -kasvatusta. Perustamissopimuksessa ei enää
suhtauduta huumausaineisiin vakavana vitsauksena, mutta huumausaineiden torjunta on
edelleen painopisteala yhteisön toiminnassa kansanterveyden alalla.

Perustamissopimuksen 152 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa esitetään, että
yhteisö täydentää huumausaineiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseen
tähtäävää jäsenvaltioiden toimintaa, johon kuuluu tiedotus- ja ehkäisemistoimia.
Huumausaineisiin liittyvien terveyshaittojen vähentäminen mainitaan jäsenvaltioiden
välisen yhteistyön uutena tavoitteena ehkäisemiseen liittyvän perinteisen yhteistyön
rinnalla.

Perustamissopimuksen 152 artiklan 3 kohdassa määrätään, että yhteisö ja jäsenvaltiot
edistävät yhteistyötä kolmansien maiden sekä kansanterveyden alalla toimivaltaisten
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Sopimuksen 152 artiklan 4 kohdan mukaan
neuvosto voi toteuttaa EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan perusteella
(yhteispäätösmenettely) edistämistoimia, joiden tarkoituksena on ihmisten terveyden
suojelu ja parantaminen, jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden lakien ja asetusten
yhdenmukaistamista.

Perustamissopimuksen 152 artiklan uusia määräyksiä on hyödynnettävä
kokonaisuudessaan yhteistyön tehostamiseksi kysynnän vähentämisessä ja mm.
arviointimenetelmiä ja menettelyjä koskevien toimintatapojen lähentämiseksi
mahdollisuuksien mukaan. On kannustettava parhaita toimintatapoja koskevaa tietojen
vaihtoa huumausaineiden torjunnassa sekä esimerkiksi sovellettaessa
rikosoikeudellisten rangaistusten sijaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä.
Huumausaineriippuvuutta koskevan ohjelman tämänhetkisiä saavutuksia on
tarkasteltava EU:n tasolla perustana myöhemmälle kehitykselle kysynnän vähentämistä
ja väärinkäytön ehkäisemistä koskevien toimintatapojen lähentämiseksi.

(ii) Huumausaineet, painopisteala yhteistyölle oikeus- ja sisäasioissa (Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen VI osasto)

Uusi perustamissopimus luo huumekaupan torjunnan alalla tehtävälle EU:n
jäsenvaltioiden väliselle yhteistyölle uuden institutionaalisen kehyksen: se on nyt
perustamissopimukseen perustuva velvoite tehdä yhteistyötä vuoropuhelun hengessä ja
pyrkiä sovittamaan yhteen jäsenvaltioiden erilaiset lähestymistavat.

Amsterdamin sopimuksen tärkein uudistus on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
29 artiklassa (entinen K.1 artikla) esitetty oikeudellisen ja poliisiyhteistyön alaan
liittyvä tavoite, joka koskee kansalaisten turvallisuuden takaamista vapauteen,
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella. Tämä tavoite saavutetaan
ehkäisemällä ja torjumalla järjestäytynyttä tai muuta rikollisuutta, erityisesti laitonta
huumausainekauppaa. Huumekaupan torjunnassa on tarkoitus soveltaa kolmea
menetelmää:

- jäsenvaltioiden poliisi- ja tulliviranomaisten sekä muiden toimivaltaisten
viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen sekä suoraan että Euroopan
poliisiviraston (Europol) johdolla
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- jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten välisen
yhteistyön tiivistäminen
- tarvittaessa rikosasioita koskevien jäsenvaltioiden säännösten lähentäminen.

Sopimuksen 34 artiklan (entinen K.6 artikla) mukaan komissiolla on nyt jaettu
aloiteoikeus jäsenvaltioiden kanssa VI osastoon liittyvillä aloilla. Neuvoston
lainsäädäntöpäätösten on edelleen perustuttava yksimielisyyteen. Yhteisten kantojen ja
yleissopimusten lisäksi on otettu käyttöön kaksi uutta välinettä:

- puitepäätös (velvoittaa jäsenvaltioita saavutettavaan tulokseen nähden, mutta jättää
kansallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot) jäsenvaltioiden lakien ja
asetusten lähentämiseksi
- päätös (velvoittava, ei välitöntä oikeusvaikutusta) VI osaston muiden tavoitteiden
mukaan, jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämistä lukuun ottamatta.

Lisäksi uudessa perussopimuksessa vahvistetaan lukuisia poliisi- ja oikeusasioiden alan
yhteistyön tavoitteita, joita on noudatettava huumausaineiden torjunnan tehostamiseksi.

Amsterdamin sopimuksen mukaan neuvoston on toteutettava toimenpiteitä yhteistyön
edistämiseksi ja unionin tavoitteiden saavuttamiseksi (34 art.) yksimielisesti tehtävin
päätöksin, jotka perustuvat joko jäsenvaltioiden tai komission aloitteisiin. Neuvostoa
tukevat näissä tehtävissä sekä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön
seurantakeskus että Europol, jolle Amsterdamin sopimuksessa annetaan erityisasema
lainvalvontayksiköiden yhteistyön toteuttamisen tukijana ja yhteensovittajana (30
artiklan 2 kohta).

Uuden perussopimuksen 31 artiklan e alakohdassa määrätään toimenpiteiden
toteuttamisesta asteittain järjestäytynyttä rikollisuutta, terrorismia ja laitonta
huumausainekauppaa koskevia rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien
vähimmäissääntöjen vahvistamiseksi. Artiklasta annetun julistuksen mukaan
määräykset eivät velvoita jäsenvaltiota hyväksymään niitä, jos niiden
oikeusjärjestelmässä ei säädetä vähimmäissäännöistä..

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asemaa on vahvistettu 35 artiklalla (entinen K.7
artikla) siten, että sillä on toimivalta antaa ennakkoratkaisuja tämän osaston nojalla
tehtyjen puitepäätösten ja päätösten pätevyydestä ja tulkinnasta. Jäsenvaltioiden on
kuitenkin antamallaan julistuksella hyväksyttävä yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta
(2 kohta). Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimella ei ole toimivaltaa arvioida jäsenvaltion
poliisiviranomaisen tai muun lainvalvontaviranomaisen toteuttamien toimien pätevyyttä
tai oikeasuhteisuutta. Myös Euroopan parlamentin asemaa on vahvistettu 39 artiklalla
(entinen K.11 artikla). Parlamenttia kuullaan ennen puitepäätösten, päätösten ja
yleissopimusten tekemistä sen sijaan, että sitä kuultaisiin ainoastaan VI osastossa
tarkoitetuilla pääasiallisilla aloilla.

Mahdollisuudesta tehdä tiiviimpää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä määrätään VI
osaston 40 artiklassa edellyttäen, että (a) yhteistyössä otetaan huomioon Euroopan
yhteisöjen toimivalta ja VI osastossa määrätyt tavoitteet, ja että (b) yhteistyön
tavoitteena on mahdollistaa unionin kehittyminen nopeammin vapauteen,
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaksi alueeksi. Näiden edellytysten täyttyessä
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neuvosto päättää oikeudesta tiiviimpään yhteistyöhön määräenemmistöllä
asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä sen jälkeen, kun komissiota on pyydetty
antamaan lausuntonsa. Asiasta ei äänestetä, jos jokin jäsenvaltio ilmoittaa, että se aikoo
kansallisesta politiikasta johtuvista tärkeistä ja perustelluista syistä vastustaa oikeuden
myöntämistä määräenemmistöllä.

Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia on tehty
perustamissopimuksen liitteeksi pöytäkirja. Tämä muuttaa merkittävällä tavalla
Schengenin säännöstöön perustuvan yhteistyön soveltamisalaa. Europolille osoitetun
uuden toimivallan (30 artiklan 2 kohta) myötä tästä yhteistyöstä tulee entistä
konkreettisempaa ja laittomien huumausaineiden torjumispyrkimykset korostuvat.

(iii) Huumausaineet, kansainvälisen yhteistyön painopisteala

Amsterdamin sopimuksessa ei määrätä uusista välineistä, vaan tyydytään aiemmin
perustettuihin yhteisiin kantoihin ja yhteisiin toimintoihin, jotka mainitaan Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen 14 ja 15 artiklassa (ennen J.4 ja J.5 artikla). EY on
tunnustanut huumausainekysymysten merkityksen ulkopolitiikassa soveltamalla kahta
laaja-alaista toimintatapaa: (i) monenvälinen toiminta yleisen poliittisen päätöksenteon
tukemiseksi aktiivisesti, YK:n toimielinten strategian määrittämisen lujittaminen sekä
epävirallisten elinten tehokas toiminta ja (ii) kahdenvälinen ja alueellinen toiminta
pääasiassa yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa huumausaineiden alalla tehtävään
yhteistyöhön sovellettavien EU:n sopimusten lausekkeiden kolmen välineen kautta:
poliittinen vuoropuhelu, kauppapolitiikka sekä taloudellinen ja tekninen tuki.

E. Päätavoitteet

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti EU:n toimintasuunnitelman viisi yleistä tavoitetta
vuosiksi 2000–2004 ovat seuraavat:

• Varmistaa, että huumausaineiden vastainen toiminta säilyy tärkeänä
painopistealueena EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa.

• Jatkaa EU:n yhdennettyä ja tasapainoista lähestymistapaa huumausaineiden
torjunnassa. Lähestymistavan mukaan tarjonnan ja kysynnän vähentäminen ovat
toisiaan voimistavia osa-alueita.

• Varmistaa Europolin ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön
seurantakeskuksen avulla EU:n huumeilmiötä koskevan puolueettoman,
luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon kerääminen, analysointi ja levittäminen.

• Edistää kansainvälistä yhteistyötä ja huumeiden torjunnan sisällyttämistä EU:n
kehitysyhteistyöhön sekä tukea Yhdistyneiden kansakuntien ja erityisesti YK:n
kansainvälisen huumeiden valvontaohjelman UNDCP:n pyrkimyksiä kehittää
kansainvälistä yhteistyötä UNGASSissa hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta.

• Korostaa, että toimintasuunnitelmassa ehdotettujen toimenpiteiden ja strategian
tehokas toteuttaminen edellyttää riittäviä resursseja (varoja ei kuitenkaan pyydetä
lisää).

Toimintasuunnitelman pääpiirteet ovat seuraavat:
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• Suunnitelmassa korostetaan tarvetta arvioida aikaisempia kokemuksia ja yksilöidä
parhaat toimintatavat. Näin voidaan varmistaa yhteisön huumeidentorjuntatoimien
johdonmukaisuus ja jatkuvuus. Uusi toimintasuunnitelma perustuu siis
aikaisempaan toimintasuunnitelmaan.

• Siinä yksilöidään uusia haasteita ja EU:n tasolla sekä yhdessä kansainvälisten
kumppanien kanssa toteutettavia strategioita.

• Siinä vahvistetaan EU:n sitoumus noudattaa huumausaineita koskevia YK:n
yleissopimuksia Euroopan parlamentin lokakuussa 1998 hyväksymän
päätöslauselman7 mukaisesti.

F. Erityistavoitteet

Toimintasuunnitelman erityistavoitteet ovat sen viidellä toiminta-alueella seuraavat:

1. Informaatio

Huumausaineiden torjuntaa koskevan EU:n kokonaisvaltaisen strategian on
perustuttava tietoon huumausaineiden käytön luonteesta, laajuudesta ja  käytön
seurauksista sekä tutkimukseen ja aikaisemmista ohjelmista saatuun tietoon.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tehtävä on
kerätä, analysoida ja vertailla huumausaineita koskevaa tietoa. On erittäin tärkeää, että
seurantakeskus saa mahdollisimman korkealaatuista tietoa. Tiedon vertailtavuuden
parantaminen on seurantakeskukselle erityisen tärkeä tehtävä. Huumausaineita ja niiden
väärinkäyttöä koskevan eurooppalaisen REITOX-tietoverkon kansalliset keskukset
ovat tässä yhteydessä tärkeitä. Huumausaineiden käytön yleisyyttä ja
terveysvaikutuksia koskevia epidemiologisia perusindikaattoreita8 on asteittain
yhdenmukaistettava. Jäsenvaltioiden välillä on eroja yksittäisiä indikaattoreita
koskevien tietojen keräämisessä. Kansallisten viranomaisten olisi lujitettava
sitoutumistaan tämän ongelman ratkaisemiseen poliittisen ja institutionaalisen tuen
avulla. Tavoitetta ei saavuteta nopeasti eikä helposti. Tilastojen vertailtavuuden
parantamisen lisäksi olisi huolehdittava myös laadusta (kuten koulutuksesta), sekä
tulkittava tietoja kansallisten ja paikallisten olosuhteiden mukaisesti.

Seurantakeskus pyrkii tiiviissä yhteistyössä REITOX-verkkoon kuuluvien kansallisten
keskusten kanssa:

– keräämään, analysoimaan ja levittämään säännöllisesti Euroopan tasolla tietoa
huumausaineista ja huumeriippuvuudesta sekä niiden seurauksista,

– parantamaan tietojen vertailumenetelmiä,
– edistämään yhteisten indikaattorien käyttöönottoa jäsenvaltioissa,

                                                       
7 Hedy d’Anconan mietintö. Asiak. A4-0211/98.
8 Viisi perusindikaattoria koskevat huumeidenkäyttäjien hoitokysyntää, huumausaineiden aiheuttamia
kuolemantapauksia, huumausaineiden käyttäjien kuolleisuutta ja kuolinsyitä, huumeisiin liittyvien
tarttuvien tautien (HIV, hepatiitti B ja C) esiintymistiheyttä, huumeidenkäyttäjiä koskevien
kyselytutkimusten vertailukelpoisuutta, koko väestön käyttäytymistä ja asenteita sekä ongelmakäytön
yleisyyttä koskevien arvioiden vertailukelpoisuutta.
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– arvioimaan järjestelmällisesti ja tieteellisesti kysynnän vähentämistoimia ja niiden
kustannustehokkuutta,

– toimimaan yhteistyössä eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen sekä yhteisön
ulkopuolisten maiden kanssa.

Vuoteen 2004 mennessä seurantakeskuksen toiminta käsittää asteittain kaikki alat,
jotka on yksilöity Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön
seurantakeskuksen perustamisesta annetussa asetuksessa:

– huumausaineiden kysyntä ja kysynnän vähentäminen,
– kansalliset ja yhteisön strategiat ja politiikat,
– kansainvälinen yhteistyö ja tarjonnan geopolitiikka (jossa korostetaan erityisesti

yhteistyöohjelmia ja tietoa tuottaja- ja kauttakulkumaista),
– narkoottisten ja psykotrooppisten aineiden sekä huumausaineiden lähtöaineiden

kaupan valvonta, sellaisena kuin siitä säädetään asiaa koskevissa, olemassa tai
tekeillä olevissa kansainvälisissä yleissopimuksissa ja yhteisön säädöksissä,

– huumausaineisiin liittyvien tekijöiden seuraukset tuottaja-, kuluttaja- ja
kauttakulkumaille, mukaan lukien rahanpesu, sellaisena kuin niistä säädetään asiaa
koskevissa, olemassa tai tekeillä olevissa yhteisön säädöksissä.

Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto Eurostat ja seurantakeskus kehittävät yhdessä
vuosia 1998–2002 koskevan tilasto-ohjelman yhteydessä määritelmiä ja muita
menetelmiä, joiden tarkoitus on varmistaa tilastotietojen vertailukelpoisuus yhteisön
tasolla. Seurantakeskus ja Eurostat toimivat jo yhteistyössä huumausaineiden
aiheuttamia kuolemantapauksia koskevan tiedon keräämisessä ja terveyteen liittyvistä
kyselytutkimuksista saatavan tiedon yhteydessä.

2. Kysynnän vähentäminen

Eniten huomiota olisi kiinnitettävä terveyteen, opetukseen, tutkimukseen ja
koulutukseen sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen. Kysynnän vähentämiseen
liittyvien kokemusten ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa sekä kaupunkitason ja
asiantuntijoiden verkostoja olisi tuettava. Toimintaan olisi myönnettävä riittävästi
voimavaroja.

Edellyttäen, että yhteisön tasolla saadaan käyttöön vertailukelpoiset menetelmät
toteuttaa kyselytutkimuksia ja kerätä tietoa, EU:lle on asetettu tehtäväksi toteuttaa
vuoteen 2004 mennessä kaksi tärkeää tavoitetta:
(i) alle 18-vuotiaiden huumeidenkäytön merkittävä vähentäminen viiden vuoden

aikana,
(ii) huumausaineiden aiheuttamien kuolemantapausten huomattava vähentäminen

viiden vuoden aikana.

2.1 Kansanterveys

Alan keskeisiä ongelmia ovat:

• Huumausaineiden kysynnän kasvu erityisesti nuorison keskuudessa
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• Suun kautta nautittavien huumausaineiden, kuten ekstaasin ja uusien synteettisten
huumeiden sekä poltettavan heroiinin käytön lisääntyminen

• Amfetamiinin lisääntyvä käyttö
• Terveysriskien yleinen väheksyminen
• C-hepatiitin, Hi-viruksen ja aidsin sekä muiden vakavien tautien yleisyys

suonensisäisesti huumeita käyttävien keskuudessa
• Huumausaineiden aiheuttamien kuolemantapausten suuri määrä monissa

jäsenvaltioissa

Seuraavat tärkeät haasteet on huomioitava:

• On yksilöitävä parhaat toimintatavat käyttäjien määrän lisääntymisen estämiseksi ja
varmistettava vertaisryhmän vaikutus ja tuki kohderyhmälle kehitetylle ennalta
ehkäisevälle toiminnalle.

• On laadittava kouluille laaja-alainen ennaltaehkäisevä lähestymistapa, jota
sovelletaan yhdessä koko kouluyhteisön kanssa ja johon sisältyy opettajien
kouluttaminen tunnistamaan nuorten ongelmat varhaisessa vaiheessa.

• On korostettava voimakkaammin sosiaalista syrjäytymistä ehkäiseviä välineitä, jotta
voitaisiin ehkäistä huumausaineiden väärinkäyttöä ja auttaa entisiä huumeiden
käyttäjiä sopeutumaan yhteiskuntaan.

• On otettava huomioon terveydelliset ja sosiaaliset näkökohdat, joita liittyy
riskiryhmien liikkumiseen EU:n jäsenvaltioissa ja yhteisön ulkopuolisista maista
EU:hun, maahanmuuttajiin ja kotiseudultaan siirtymään joutuneisiin henkilöihin,
sekä huumematkailun aiheuttamat ongelmat.

• On parannettava suun kautta nautittavaan metadoniin perustuvien korvaavien
hoito-ohjelmien laatua ja tutkittava mahdollisuuksia kehittää muita, vähemmän
riippuvuutta aiheuttavia korvaavia hoitomuotoja.

• On tasapainotettava useita näkökohtia, kuten lainvalvonnan tavoitteita ja
huumausaineiden käyttäjien hoitotarpeita sekä vaihtoehtojen kehittämistä
vankeusrangaistuksille.

Tulevissa kansanterveyttä koskevissa suuntaviivoissa olisi otettava huomioon:

(i) Tarve kiinnittää erityistä huomiota kansanterveyteen liittyviin olennaisiin
näkökohtiin toiminnan perustana ja täydentää erityisiä kansanterveyteen liittyviä
toimintoja tarkoituksenmukaisella yhteisön politiikalla ja toimenpiteillä.
Kansanterveyteen liittyvälle toiminnalle on varmistettava riittävä rahoitus.

(ii) Aikaisemmat kokemukset huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemistä
koskevan yhteisön toimintaohjelman ja muiden tarkoituksenmukaisten
kansanterveysohjelmien (aidsin ehkäiseminen ja terveyden edistäminen) toteutuksesta.

(iii) Toimien yhdenmukaistaminen tulevan kansanterveyspolitiikkaa koskevan
suunnitelman kanssa. Suunnitelmassa on kolme toiminta-alaa: kansanterveyden
kehittämistä koskevan tiedon parantaminen, nopeat toimenpiteet terveysvaarojen
varalta ja terveyteen vaikuttavien tekijöiden muokkaaminen terveyden edistämisen ja
tautien ehkäisemisen avulla.9
                                                       
9 KOM(98) 239 lopullinen, 15.4.1998.
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(iv) YK:n yleiskokouksen erityisistunnossa (UNGASS) kesäkuussa 1998
hyväksytyt, huumausaineiden kysynnän vähentämistä koskevat perusperiaatteet, joiden
mukaan on laadittava laaja-alainen strategia huumeiden kysynnän vähentämiseksi ja
painotettava aikaisempaa enemmän kysynnän vähentämistä osana huumeongelmaa
koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Vuosien 1996–2000 huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemistä koskevan
toimintaohjelman väliarvioinnin perusteella voidaan tehdä seuraavat ehkäisevää
huumetyötä koskevat suositukset :

• On harkittava tutkimusten ja pilottihankkeiden toteuttamista seuraavista aiheista:
(i) huumeidenkäytön uusien suuntausten tunnistaminen varhaisessa vaiheessa, olipa
kyse uusista tai jo tunnetuista aineista ja (ii) ehkäisevän työn vaikutusten arviointi:
saavutetaanko toimenpiteillä asetetut tavoitteet? Millaisia vaikutuksia niillä on
yksilöihin, ryhmiin tai yhteisöön?

• On lisättävä yhteyksiä samalla alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen
hankkeisiin ja toimiin sekä edistettävä kansainvälistä yhteistyötä kansallisten
julkisten laitosten välillä. Näin edistettäisiin yhdenmukaisia käsityksiä
huumekysymyksistä.

• On omaksuttava ennaltaehkäisyä painottava lähestymistapa terveysvaarojen
vähentämiseksi ja torjumiseksi. Lähestymistavan olisi perustuttava laaja-alaiseen
strategiaan, jonka avulla resurssit voidaan kohdentaa kustannustehokkaalla tavalla.

• On toteutettava kohderyhmiä koskevia pilottitutkimuksia huumausaineisiin
liittyvien vaarojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Jäsenvaltioiden
maantieteelliset erot ja sosiaalinen ja kulttuurinen monimuotoisuus on huomioitava.
Tutkimusten tulisi olla vertailukelpoisia kaikkien tai ainakin useimpien
jäsenvaltioiden välillä.

• On kehitettävä kohderyhmille suunnattuja informaatioon ja koulutusvälineisiin
liittyviä ennaltaehkäiseviä hankkeita. Näissä olisi otettava huomioon Euroopan
huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen laatimat ehkäisevän
työn hankkeiden arviointia koskevat suuntaviivat. Tulokset olisi esitettävä näiden
suuntaviivojen mukaisesti.

• On jatkettava paikallisten ehkäisevän työn verkostojen yhteisötason
kokemustenvaihdon tukemista. Näissä verkostoissa kiinnitetään asianmukaista
huomiota kansalliseen politiikkaan samalla kun niiden tavoitteena on kehittää
kunnallisia huumestrategioita yhdessä muiden jäsenvaltioiden kaupunkien kanssa.
Tarkoitus on pyrkiä yhteistyöhön olemassa olevien vastaavien verkostojen kanssa
ja siten ehkä saada aikaan uusia täydentäviä vaikutuksia.

• On kehitettävä koulutusohjelmia, jotka liittyvät huumeriippuvuuden torjumiseen ja
joiden tarkoituksena on kehittää voimaperäisemmin (i) innovatiivisia
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koulutusstrategioita, joilla edistetään uusien haasteiden ratkaisemista, ja (ii)
yhdentämismekanismeja, joilla voidaan varmistaa yhteisötason koulutus.

Laaja-alaista lähestymistapaa pidetään edelleen parhaana keinona tulevien ongelmien
ratkaisemiseksi. Lähestymistavassa olisi otettava huomioon kaikki huumausaineiden
väärinkäytön ehkäisemisen osa-alueet ensikokeilujen ehkäisystä huumeidenkäytön
terveydellisten ja sosiaalisten haittojen vähentämiseen. Yhteisöllisiä ehkäisevän työn
ohjelmia ja vertaisryhmien koulutushankkeita olisi toteutettava laajemmin
jäsenvaltioissa.

Laaja-alaisessa lähestymistavassa olisi tarkasteltava kaikenlaisia käytettyjä ja väärin
käytettyjä, sallittuja ja laittomia huumeita. Terveyshaittojen vaara ei rajoitu kiellettyihin
huumausaineisiin. Jäsenvaltiot eivät vielä valvo monia uusia synteettisiä huumeita.
Nämä aineet muistuttavat valvottuja ja kiellettyjä aineita, ja niillä voi olla
vastaavanlaisia terveyshaittoja.

Tupakoinnin ja alkoholinkäytön varhaisen aloittamisen ja laittomien huumeiden
ensikäytön välisiin yhteyksiin olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. Tupakka ja
alkoholi aiheuttavat todistetusti vakavia terveyshaittoja. Tupakkaa ja alkoholia
koskevilla ehkäisevän työn strategioilla voitaisiin kenties ehkäistä myös laittomien
huumausaineiden ensikäyttöä.

On tärkeää auttaa huumeiden käyttäjiä vähentämään huumausaineiden tarvettaan.
Lisäksi olisi pyrittävä ehkäisemään huumausaineiden väärinkäytön terveydellisiä ja
sosiaalisia haittoja. Kysynnän vähentämisen kannalta on myös tärkeää, että
käytettävissä on monipuolisia ja korkealaatuisia laitos- ja avohoitopalveluja. Erityisesti
olisi helpotettava hoitoon pääsyä ja parannettava terveydenhuoltoa vankiloissa.

Huumausaineiden käyttö lisääntyy edelleen torjuntatoimista huolimatta. Jäsenvaltioissa
olisi kiinnitettävä enemmän huomiota ehkäisevän huumetyön ohjelmien määrällisten ja
laadullisten konkreettisten standardien laatimiseen sekä siihen, että hoitoon olisi kaikilla
tasoilla helppo päästä ja huumeiden käytön uudelleen aloittaminen voitaisiin ehkäistä.

2.2 Koulutus sekä tiedotuskampanjat

Tavoite on antaa koulutusta ja lisätä tietoisuutta tekijöistä, joiden avulla voidaan
ehkäistä huumeriippuvuutta ja vähentää siihen liittyviä vaaroja. Toimenpiteiden avulla
olisi (i) parannettava tietoa huumeriippuvuudesta laatimalla ja käyttämällä
opetusaineistoja ja -menetelmiä sekä (ii) autettava kansalaisia suhtautumaan
vastuullisesti huumausaineisiin.

Keskeistä ongelmanratkaisun kannalta on kertoa nuorille ja heidän vanhemmilleen
huumeiden väärinkäytön luonteesta ja siihen liittyvistä vaaroista. Lapsille on kerrottava
huumeista jo alkuopetuksesta lähtien. Vanhempien ja opettajien tietoa huumeista on
lisättävä, jotta he voivat tunnistaa mahdollisen huumeiden käyttäjän ja auttaa häntä
mahdollisimman varhain.

Kansallisilla opetusohjelmilla on ensisijaisen tärkeä asema huumeiden väärinkäytön
ehkäisemisessä. Opetusohjelmiin on sekä kansallisella että yhteisön tasolla pyritty
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sisällyttämään huumeiden käyttöä ehkäiseviä tekijöitä kehittämällä lasten
henkilökohtaisia ja sosiaalisia ongelmanratkaisutaitoja sietää vertaisryhmän luomia
paineita sekä kannustamalla heitä kriittiseen ajatteluun ja itsenäiseen päätöksentekoon.
Näitä lähestymistapoja on sovellettu menestyksellisesti myös vapaa-aikaan  liittyvässä
ehkäisevässä työssä.

Tietoisuutta huumekysymyksistä on  pyritty lisäämään suurelle yleisölle tarkoitettujen
tiedotuskampanjoiden avulla. Toimiakseen kampanja on suunnattava tarkoin halutulle
kohderyhmälle, ja viestien on oltava tietoon perustuvia ja realistisia. Kampanjoiden on
tuettava nuorille ja muille avainhenkilöille suunnattua paikallistason ehkäisevää
toimintaa. Vuonna 1998 järjestetty "Eurooppalainen ehkäisevän päihdetyön viikko" on
erinomainen esimerkki siitä, miten paikallistason toiminnan merkitystä voidaan
korostaa yhteisön tasolla toteutetun tiedotuskampanjan avulla.

Koulutuksen ja valistuksen painopistealueet ovat yhteisön tasolla seuraavat:

– On laadittava laaja-alainen ehkäisevän työn lähestymistapa, jota sovelletaan
kouluissa yhdessä koko kouluyhteisön kanssa. Lähestymistapaan tulee sisältyä
opettajien kouluttaminen tunnistamaan nuorten ongelmat varhaisessa vaiheessa.
Myös perheet on otettava mukaan toimintaan.

– Terveydenhuolto- ja sosiaalialalla sekä lainvalvonnan piirissä työskentelevien
ammattilaisten jatkokoulutukseen olisi sisällytettävä huumeisiin liittyviä aiheita
ja syvennettävä niiden käsittelyä.

– On kehitettävä joustavia opetusvälineitä ja -menetelmiä, joita voidaan käyttää
apuna ehkäisevän työn ohjelmien toteuttamisessa ja arvioinnissa. Euroopan
huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen kokemusta ja alan
asiantuntemusta olisi hyödynnettävä täysipainoisesti.

– Ennaltaehkäisevien koulutus- ja opetusohjelmien suunnittelussa,
toteuttamisessa ja arvioinnissa on pyrittävä käyttämään tehokkaasti uusia
viestimiä, erityisesti Internetiä.

– Vertaisryhmien merkitys huumeiden väärinkäytön leviämisessä tunnustetaan
nykyään laajalti. Ensikosketus huumeisiin saadaan yleensä siten, että joku tuttu
tarjoaa huumeita kokeiltavaksi. Vertaisryhmä voi kuitenkin olla myös
huumeidenkäyttöä ehkäisevä tekijä. Nuoret pitäisikin saada alusta lähtien
mukaan ennaltaehkäisevien ohjelmien suunnitteluun. Huumeidenkäyttäjille
tarkoitettuja ohjelmia suunniteltaessa saattaisi vastaavasti olla järkevää ottaa
mukaan entisiä narkomaaneja.

– Aktiivista osallistumista urheilu- ja harrastustoimintaan tulisi kannustaa.
Erityisen tärkeää olisi, että koulut järjestäisivät esimerkiksi yhdessä kansalais- ja
nuorisojärjestöjen kanssa koulutuntien jälkeen ohjattua toimintaa, joka tarjoaa
nuorille houkuttelevan vapaa-ajanviettotavan.

2.3 Tutkimus
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Tavoite on kannustaa EU:n tasolla tutkimusta huumeiden käyttöön liittyvien
terveyshaittojen ehkäisemistä ja valvontaa varten käyttämällä täysipainoisesti hyväksi
tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevan viidennen puiteohjelman
tarjoamia mahdollisuuksia. Viidennen puiteohjelman talousarvio kattaa vain osan
EU:ssa tutkimukselle myönnettävästä rahoituksesta. Sen vuoksi olisi kiinnitettävä
huomiota myös muihin toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta
hyödyllisiin hankkeisiin ja erityisesti sellaisiin, joita toteutetaan kansallisella tasolla tai
muiden yhteiseurooppalaisten foorumien piirissä.

Euroopan yhteisön tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä tarkoittavia toimia
koskevan viidennen puiteohjelman (1998–2002)10 erityisenä painopistealueena on
huumausaineiden torjuntaan liittyvä tutkimus, jolla pyritään estämään ja tarvittaessa
valvomaan huumausaineisiin liittyviä terveysongelmia (i) määrittelemällä huumeiden
käyttöön ja väärinkäyttöön liittyvät psykologiset ja sosioekonomiset tekijät, (ii)
parantamalla tietoa huumeiden väärinkäytön pitkän aikavälin terveydellisistä ja
sosiaalisista vaikutuksista sekä (iii) kehittämällä tehokkaampia hoitostrategioita.

Tutkimuksen painopistealueet esitellään kansanterveyden ja terveyspalvelujen
tutkimukseen liittyvän aihepiirin "Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen"
yhteydessä seuraavasti:

– biolääketieteelliset lähestymistavat huumeiden kysynnän vähentämiseen ja
hoitoon, mukaan luettuna kuntoutuksen ja strukturoimattoman
biolääketieteellisen tuen tutkiminen (sairastuvuus- ja kuolleisuustutkimukset,
hoitotulokset, sairauksien yhteisesiintyminen, käyttäytyminen ja sairaudet,
huumeiden sekakäyttö, riskiryhmät)

– huumeiden käytön ja huumeriippuvuuden terveydelliset, sosiaaliset ja
taloudelliset näkökohdat (nuoret ja muut riskiryhmät tai alttiit ryhmät,
huumeidenkäyttömallit, sosiaaliset vaikutukset, huumeidenkäytön ja
huumeriippuvuuden taloudelliset kustannukset, huumeidenkäyttäjille tarkoitetut
terveyspalvelut, ennaltaehkäisy, ympäristöstä johtuvat vaikutukset ja suuren
yleisön mielikuvat)

– fyysinen tunnistaminen, huumeiden määritys ja huumeiden, niiden lähtöaineiden
ja liuottimien biologinen seuranta.

Samaan aihepiiriin kuuluvien neurotieteiden alalla tutkitaan erityisesti palkitsemis- ja
rangaistusmekanismeja ja niiden vaikutuksia oppimiseen ja huumeriippuvuuteen.

Aihepiirin "kilpailukykyinen ja kestävä kasvu" yhteydessä tutkitaan lisäksi mittauksia ja
testausta sekä petostentorjuntamenetelmiä. Tämän toiminnan yhteydessä voidaan tutkia
aineiden tai ainesosien laitonta käyttöä, kiellettyjen lääkeaineiden käyttöä urheilussa,
huumekauppaa sekä (eläinten) laitonta kauppaa.

Yleensäkin huomiota kiinnitetään huumeilmiön sosioekonomisiin vaikutuksiin. Tätä
osa-aluetta kehitetään tiiviissä yhteistyössä Euroopan huumausaineiden ja niiden
                                                       
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 182/99/ETY, 22.12.1998, EYVL L 26, 1.2.1999.
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väärinkäytön seurantakeskuksen kanssa, joka toteuttaa aiheeseen liittyviä
pilottitutkimuksia. Eräs seurantakeskuksen osittain koordinoima hanke valittiin
toteutettavaksi kohdennettua sosiaalis-taloudellista tutkimusohjelmaa koskevan
kolmannen tarjouskilpailun perusteella. Hankkeen tavoitteena on kehittää
huumeidenkäyttöä, käytön seurauksia ja siihen liittyviä interventioita koskevia
toimintamalleja ja sosiaalis-taloudellisia analyyseja.

2.4 Muut huumausaineisiin liittyvät keskeiset näkökohdat

– Huumeet liikenteessä

Yhteisön tasolla tavoitteena on:

– tarkastella olosuhteita, joita liittyy huumeidenkäyttöön liikenteessä,
– analysoida huumausaineiden vaikutusta tieliikenneonnettomuuksiin käytettävissä

olevien tietojen perusteella,
– esittää suosituksia aikaisempaa luotettavammiksi menetelmiksi tällaisen tiedon

keräämistä varten,
– kehittää ja tukea pikatestausmenetelmiä ja laboratoriokokeita sekä tarkastella

niiden rajoituksia,
– tarkastella ja kehittää ajamisen esteellisyyteen ja farmakokinetiikkaan liittyviä

kokeellisia verrokkitutkimuksia,
– tutkia ja vertailla kuntoutustoimenpiteitä.

Alkoholin vaikutukset ajokykyyn ja liikenneonnettomuuksiin tunnetaan hyvin, mutta
muiden huumeiden vastaavista vaikutuksista on huomattavasti vähemmän tietoa.
Tieteellinen perusta ei edelleenkään ole riittävä huumausaineita koskevien
erityistoimenpiteiden kehittämiseen. Tämä näkökohta ei kuulunut vuosina 1995–1999
toteutettuun huumausaineiden torjuntaa koskevaan toimintasuunnitelmaan. Se
sisällytettiin kuitenkin komission tiedonantoon ensimmäisestä liikenneturvallisuutta
koskevasta toimintaohjelmasta, jonka komissio hyväksyi vuonna 199311 ja jonka
jälkeen vuoden 1994 alkupuolella perustettiin korkean tason liikenneryhmän
alaisuuteen alkoholin, huumausaineiden ja lääkkeiden vaikutusta ajamiseen käsittelevä
työryhmä.

Työryhmä laati kertomuksen, jossa ensimmäisten suositusten joukossa mainittiin mm.
se, että tärkeintä on määritellä ongelman todellinen luonne epidemiologisen
tutkimuksen avulla. Ryhmän suositukset liittyivät (i) siihen, miten määritellään
huumausaineiden käytön yleisyys autoilijoiden keskuudessa ja eri huumeiden käyttäjien
suhteellinen riski joutua liikenneonnettomuuteen yksittäin ja ryhmänä,
(ii) huumausaineiden ja alkoholin sekakäyttöön ja (iii) lainsäädäntöön, jolla valvotaan
huumausaineiden käyttöä autoilijoiden keskuudessa.

Vuoden 1994 työryhmä on sittemmin aloittanut toimintansa uudelleen. Komission
huhtikuussa 1997 hyväksymässä tieliikenneturvallisuuden edistämistä EU:ssa
koskevassa toisessa toimintaohjelmassa vuosiksi 1997–200112 jatketaan tämän aiheen

                                                       
11 KOM(93) 246 lopullinen, 9.6.1993.
12 KOM(97) 131 lopullinen, 9.4.1997.
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tarkastelua, ja siinä korostetaan erityisesti ratsioiden kehittämistä. Toimenpiteitä
koordinoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla Euroopan huumausaineiden ja niiden
väärinkäytön seurantakeskuksen ja Eurooppa-neuvoston Pompidou-ryhmän kanssa.
Tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevassa viidennessä puiteohjelmassa
jatketaan tutkimusta, jossa keskitytään huumausaineiden ja reseptilääkkeiden
vaikutuksen alaisena ajamiseen liittyviin asioihin.

– Doping-aineiden käyttö urheilussa

Seuraavien viiden vuoden ajaksi on yhteisön tasolla asetettu seuraavat tavoitteet:
(i) lisätä suuren yleisön tietoa dopingista ja sen seurauksista, (ii) parantaa ongelman
tiedostamista lääkärien keskuudessa, (iii) tehostaa koordinointia lainsäädännön alalla,
(iv) laatia selkeät määritelmät ja luetteloita kielletyistä aineista sekä testausstandardeja,
(v) parantaa nuorten urheilijoiden terveyden suojelua.

Doping-aineiden käyttö urheilussa on viime vuosina lisääntynyt huolestuttavasti.
Wienissä kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti tätä vakavaa ongelmaa, joka
heikentää urheilun etiikkaa ja vaarantaa kansanterveyden. Ammattilaisurheilussa
esiintyy yhä pidemmälle kehitettyjä doping-menetelmiä. Monet tavalliset ihmiset, joille
urheilu on keino parantaa elämänlaatua, voivat altistua huumausaineille urheilupiireissä.
Urheilussa doping ei läheskään aina tarkoita kiellettyjen aineiden nauttimista, vaan
laillisten lääkkeiden väärinkäyttöä.

Doping-ongelma vaatii kaksitahoista lähestymistapaa. Ammattiurheilijoiden käyttämiin
doping-aineisiin olisi suhtauduttava ammattilaisia koskevana asiana. Dopingin kieltävä
säännöstö edellyttää toiminnan tiivistä yhteensovittamista valtioiden, urheilujärjestöjen
ja kansainvälisten järjestöjen välillä. Doping-aineiden käytön torjuminen
harrastelijoiden keskuudessa vaatii puolestaan yhtenäisiä toimenpiteitä, joita on jo
kokeiltu huumausaineiden yleisessä torjunnassa. On tärkeää ottaa huomioon, miten
urheilu vaikuttaa kansalaisiin yleensä ja minkälaisia vaikutuksia urheilutähdillä on
nuorison käyttäytymiseen. Torjumalla huumeita urheilussa voidaan siten erinomaisella
tavalla välittää sanomaa huumausaineiden ehkäisemisestä laajemmin.

Jäsenvaltiot ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että on tarpeen kehittää uusia yhteisön
tason toimenpiteitä, joilla voitaisiin hyödyntää tehokkaammin erilaista yhteisön
toimintaa ja yhdenmukaistaa lainsäädäntöä. Koska urheiludopingiin voi liittyä myös
kiellettyjen aineiden salakuljetusta, oikeus- ja sisäasioiden yhteistyökehyksellä voisi olla
merkitystä tässä asiassa.

Urheilussa käytettävien doping-aineiden torjunta edellyttää myös kansainvälisen
yhteistyön tiivistämistä. Urheilijat matkustavat yhä enemmän ja tarvitsevat selkeän ja
täsmällisen oikeudellisen kehyksen voidakseen välttää tekemästä tahattomia rikoksia.

3. Narkoottisten ja psykotrooppisten aineiden kaupan vähentäminen

EU:n tasolla olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten toimien ja välineiden
lujittamiseen, jotka liittyvät (i) kemiallisten lähtöaineiden väärinkäytön valvontaan
EU:ssa ja yhteisön ulkopuolisissa maissa, (ii) rahanpesun ehkäisemiseen ja torjuntaan,
(iii) poliisin, tullin ja oikeusviranomaisten tehokkaaseen yhteistyöhön, (iv)
järjestäytynyttä rikollisuutta EU:ssa koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseen, (v)
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uusien viestimien, kuten Internetin käytön estämiseen huumausaineiden väärinkäytön,
tuotannon ja kaupan edistämisessä sekä (vi) kansainväliseen yhteistyöhön
huumekaupan ehkäisemisessä. Koordinointi ja yhteistyö ovat näiden toimenpiteiden
menestyksekkään toteutuksen tärkeimmät edellytykset.

3.1 Yhteisön säännöstön lujittaminen

3.1.1  Lähtöaineiden ja psykotrooppisten aineiden kulkeutuminen huumausaineiden
laittomaan valmistukseen

Lähtöaineet ovat tärkeä osa-alue huumausaineiden tarjonnan vähentämisessä, koska ne
ovat huumausaineiden valmistuksessa tarvittavia välttämättömiä kemikaaleja. Näillä
kemikaaleilla käydään yleisesti kauppaa, ja niistä valmistetaan laillisia tuotteita, kuten
muovia tai lääkkeitä. Pieni osa niistä käytetään kuitenkin huumausaineiden, erityisesti
heroiinin, kokaiinin ja synteettisten huumausaineiden laittomaan valmistukseen.

Lähtöaineita ovat erityisesti ne 22 kemikaalia, jotka on lueteltu huumaus- ja
psykotrooppisten aineiden laittoman kaupan estämistä koskevan Yhdistyneiden
kansakuntien vuoden 1988 yleissopimuksen (jäljempänä YK:n vuoden 1988
yleissopimus) I tai II taulukossa. Yhteisö on tämän sopimuksen sopimuspuoli
ainoastaan sopimuksen 12 artiklan osalta, joka koskee lähtöaineita. Lähtöaineita
koskevan ulkoisen kaupan seuranta kuuluu yhteisön toimivaltaan EY:n
perustamissopimuksen 113 artiklan nojalla.

Yhteisö on antanut tarvittavan sisäisen lainsäädännön, jolla torjutaan lähtöaineiden
kulkeutumista huumausaineiden laittomaan valmistamiseen yhteisössä ja
kansainvälisesti. Neuvoston direktiivi 92/109/ETY13 koskee lähtöaineiden valmistusta
ja niiden saattamista yhteisön markkinoille, ja neuvoston asetus N:o 3677/90/ETY14

puolestaan lähtöaineiden kauppaa yhteisön ja kolmansien maiden välillä asettamalla
useita vaatimuksia näiden aineiden viennille.

Yhteisön nykyinen lähtöaineiden valvontajärjestelmä on toiminut asianmukaisesti. Sitä
pyritään parantamaan (i) lujittamalla yhteistyötä teollisuuden kanssa ja (ii) tekemällä
lähtöaineiden valvontaa koskevia sopimuksia sellaisten riskialttiiden maiden kanssa,
jotka pystyvät huolehtimaan näiden sopimusten mukaisista seurantamekanismeista.

Koska lähtöaineiden kulkeutuminen huumausaineiden valmistamiseen on vain
sivujuonne näiden aineiden laillisessa kaupassa, sitä ei kannata valvoa pelkästään
lainvalvonnan avulla. Pyrkimyksiä näiden aineiden rikollisen käytön ehkäisemiseksi on
tasapainotettava laillisen kaupan tarpeiden kanssa.

                                                       
13 EYVL L 370, 19.12.1992. Tämän direktiivin liitteitä on muutettu komission direktiivillä
93/46/ETY, 22.6.1993.
14 Neuvoston asetus (ETY) N:o 3677/90, annettu 13.12.1990 – EYVL L 357, 20.12.1990, s. 1,
sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (ETY) N:o 900/92, 31.3.1992 – EYVL L 96,
10.4.1992, s. 1, ja täytäntöönpantuna komission asetuksella (ETY) N:o 3769/92, 21.12.1992 – EYVL
L 383, 29.12.1992, s. 17, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (ETY) 2959/93,
27.1.1993 – EYVL L 267, 28.10.1993, s. 8, ja komission asetuksella (EY) N:o 2093/97, 24.10.1997 –
EYVL L 292, 25.10.1997, s. 11.
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Lähtöaineiden valvontaa koskevat kahdenväliset sopimukset yhteisön ulkopuolisten
maiden kanssa (Bolivia, Kolumbia, Ecuador, Peru, Venezuela, Chile, Meksiko ja
Yhdysvallat) ovat olleet hyödyllisiä, koska niillä on edistetty suuresti laajamittaista
tiedonvälitystä lähtöaineiden rikollisen käytön torjunnassa. EU:n olisi pyrittävä
tekemään vastaavanlaisia kahdenvälisiä sopimuksia useampien maiden ja alueiden
kanssa, koska ne olisivat hyvä perusta lähtöaineiden valvontajärjestelmän lujittamiselle
ja laajentamiselle. Toimenpiteissä olisi sovellettava alueellista lähestymistapaa, jotta
voitaisiin välttää kansallisen valvonnan kiertäminen kuljettamalla lähtöaineet
naapurimaiden kautta. Lisäksi yhteisön olisi aloitettava Eurooppa-sopimusten
yhteydessä pian neuvottelut lähtöaineiden valvontasopimuksista Keski- ja Itä-Euroopan
assosioituneiden maiden kanssa, joilla on merkittävä asema erityisesti uusien
synteettisten huumausaineiden (mm. amfetamiinien) valmistuksessa.

Lähtöaineiden rikollisen käytön ehkäisemiseen kansainvälisellä tasolla voi liittyä
yksilöitä tai yrityksiä koskevan arkaluonteisen tiedon vaihtamista. Tällainen tieto on
suojattu kansallisissa ja yhteisön lainsäädännössä. Yhteisö on kuitenkin onnistunut
helpottamaan tiedonvaihtoa tekemällä edellä mainitun lähtöaineita koskevan
valvontasopimuksen, joka sisältää arkaluonteisen tiedon vaihtamiseen tarvittavan
oikeusperustan. Yhteisön olisi edistettävä näitä pyrkimyksiä ja korostettava niiden
merkitystä esimerkkinä menestyksestä, jota yhteisö on saavuttanut pyrkiessään
vähentämään lähtöaineiden saatavuutta huumausaineiden laitonta tuotantoa varten.

Uusien synteettisten huumeiden lähtöaineisiin liittyvän ongelman tarkastelussa olisi
otettava huomioon, että markkinoilla on suuri määrä näitä lähtöaineita, jotka muuttuvat
ja kehittyvät nopeasti. Tämän vuoksi on epärealistista laatia samanlaisia
valvontamekanismeja, jotka on luotu edellä mainittuja 22 luetteloitua ainetta varten,
koska useampia aineita koskevat ylimääräiset rajoitukset ainoastaan vähentäisivät
lähtöaineiden valvontajärjestelmän yleistä tehokkuutta ja haittaisivat talouden
toimijoiden ja viranomaisten erittäin tuottoisaa yhteistyötä.

YK:n vuoden 1988 yleissopimuksessa yksilöidyt 22 lähtöainetta eivät riitä poistamaan
lähtöaineiden rikolliseen käyttöön liittyviä ongelmia. Edellä kuvailtujen uusien
synteettisten huumausaineiden aiheuttamien haasteiden vuoksi olisi siten laadittava
”erityisiä seurantaluetteloita” muita kuin yleissopimuksessa olevassa luettelossa
mainittuja aineita varten. Tällaisia luetteloita olisi pystyttävä jatkuvasti kehittämään
siten, että ne vastaisivat näiden kemikaalien rikollista käyttöä yhteisössä ja teollisuuden
kanssa toteutettavan yhteistyön periaatetta.

G7-maiden kemikaalityöryhmän vuonna 1991 antamissa suosituksissa omaksuttiin
kohdennettu lähestymistapa, jonka mukaan kansainvälisissä lähtöaineiden
valvontamekanismeissa olisi keskityttävä rajalliseen määrään tiettyjä kemikaaleja.
Näiden valvontamekanismien olisi kuvastettava kunkin tuotteen luonnetta ja kaupan
suuntauksia. Tämä on realistisempaa ja kustannustehokkaampaa kuin laajentaa
valvontaa koskemaan suurta määrää kemikaaleja.
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3.1.2 Rahanpesu

Neuvostolle ja parlamentille on toimitettu komission 1. heinäkuuta 1998 hyväksymä
toinen kertomus15 rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä
annetun neuvoston direktiivin 91/308/ETY16 täytäntöönpanosta. Kertomuksessa
todetaan, että kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin osaksi kansallista
lainsäädäntöään. Tällä hetkellä on vireillä vain yksi rikkomisesta johtuva menettely,
joka koskee Itävallan nimettömiä pankkikirjoja.

Kertomuksessa arvioidaan direktiivillä olleen melko myönteisiä vaikutuksia. Eräs
direktiivin tärkeä tavoite on kuitenkin luonteeltaan ennaltaehkäisevä, ja on mahdotonta
arvioida, miten rahanpesua on pystytty ehkäisemään. Toisaalta liitteessä 8 esitetyt
tiedot epäilyttäviin liiketoimiin liittyvistä tositteista osoittavat, että rahoitusala on
noudattanut melko hyvin direktiivin mukaisia velvollisuuksiaan. Kaiken kaikkiaan
näyttää siltä, että kaikki jäsenvaltiot pyrkivät edelleen aktiivisesti ehkäisemään
rahanpesua.

Koska rahanpesun ehkäisyn tulokset ovat olleet syytteiden, tuomioiden ja varojen
takavarikoinnin avulla mitattuina toistaiseksi melko vaatimattomia, järjestäytynyttä
rikollisuutta käsittelevän monialaisen työryhmän alaisuudessa toimiva rahanpesua
käsittelevä alatyöryhmä on analysoinut rahanpesua ehkäisevien järjestelmien
tehokkuutta suhteessa Euroopan unionin perustamissopimuksen VI osaston mukaiseen
yhteistyöhön. Jotta jäsenvaltioiden yhteistyötä tällä alalla voitaisiin lujittaa, neuvosto
hyväksyi 3. joulukuuta 1998 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan
perusteella yhteisen toiminnan rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen
tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä, takavarikosta ja
menetetyksi tuomitsemisesta17.

Lisäksi komissio ilmoitti toisessa kertomuksessaan ja siihen liittyvässä
lehdistötiedotteessa alkaneensa valmistella ehdotusta toiseksi rahanpesudirektiiviksi,
jolla laajennetaan ja päivitetään vuoden 1991 direktiiviä. Ehdotuksessa pyritään
noudattamaan järjestäytynyttä rikollisuutta käsittelevän korkean tason työryhmän
toimintasuunnitelman niitä suosituksia, jotka kuuluvat yhteisön toimivaltaan, sekä
eräitä Euroopan parlamentin toiveita. Erityisesti siinä aiotaan laajentaa direktiivin
soveltamisalaa koskemaan eräitä muita kuin rahoitusalaan liittyviä aloja ja ammatteja.

Rahanpesu on maailmanlaajuinen ongelma, ja sen torjuminen voi onnistua vain jos
kaikilla mailla ja alueilla on yhteiset tavoitteet. Riippumatta siitä, miten tehokkaita
EU:n (tai rahoitusalan rahanpesutyöryhmän FATF:n jäsenten) rahanpesun
torjuntajärjestelmät ovat, niillä ei ole merkitystä, jos muiden valtioiden tai alueiden
järjestelmät ovat puutteellisia tai jos sellaisia ei ole. Tähän perustuu FATF:n ja YK:n
maailmanlaajuisten pyrkimysten sekä EU:n ulkoisen toiminnan merkitys tällä alalla.

FATF on edelleen tärkein kansainvälinen rahanpesua ehkäisevä järjestö, minkä vuoksi
sen toimivaltaa päätettiin jatkaa vuoden 1999 puolivälin jälkeen viidellä vuodella.

                                                       
15 KOM(98) 401 lopullinen.
16 EYVL L 166, 28.6.1991.
17 EYVL L 333, 9.12.1998.
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FATF hyväksyy nyt jäsenikseen joitakin strategisesti tärkeitä maita ja alkaa luoda
maailmanlaajuista rahanpesunvastaisten alueellisten järjestöjen verkostoa.
Toimenpiteitä on toteutettu myös G7-maiden (nykyisin G8-maiden) FATF:lle siirtämän
kahden mutkikkaan ja arkaluonteisen tehtävän suorittamiseksi. Nämä tehtävät koskevat
yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita (liian laaja pankkisalaisuus ja vaikeaselkoiset
yritysrakenteet) ja rahanpesunvastaisten suojamekanismien käyttöä veropetosten
torjunnassa.

Erityisen aktiivisesti rahanpesua on torjuttu Phare-ohjelman yhteydessä, muun muassa
tukemalla Euroopan neuvoston yhteistä arviointihanketta. Myös TACIS-ohjelmaan
liittyy nykyisin tällaisia toimia (toteutettavuustutkimukset Venäjällä, Ukrainassa ja
Moldovassa). Yhdysvaltain kanssa on käynnistetty merkittävä hanke Karibialla ja toista
hanketta toteutetaan viidessä Andien liiton maassa. Eteläisen Afrikan kehitysjärjestön
SADC:n huumausaineiden valvontaohjelmaan sisältyy myös rahanpesua koskeva osa-
alue. Parhaillaan tutkitaan, voitaisiinko rahanpesun torjunnan rahoitukseen osallistua
Aasian ja Euroopan huippukokouksen ASEMin yhteydessä.

Ulkoiset pyrkimykset ovat merkittäviä ja lisäävät myös komission ja EU:n
kansainvälistä näkyvyyttä. Niitä olisi edelleen jatkettava ja kehitettävä.

3.1.3  Uusien viestimien, kuten Internetin käytön estäminen huumausaineiden
väärinkäytön, tuotannon ja kaupan edistämiseen

Uudella teknologialla, erityisesti Internetillä, voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä
vaikutuksia huumausaineiden väärinkäyttöön. Myönteistä on, että Internetin avulla
voidaan parantaa kansalaisten tietoisuutta huumeiden väärinkäytöstä ja välittää tietoa
erityisesti uusien synteettisten huumausaineiden haitoista. Kielteistä on puolestaan se,
että Internetiä voidaan käyttää huumausaineisiin liittyviin laittomiin tarkoituksiin ja
erityisesti sen avulla voidaan välittää (i) tietoa kemiallisista lähtöaineista ja muista
huumausaineiden valmistamiseen tarvittavista aineista, erikoisalan kirjallisuutta ja
keinoja hankkia huumausaineiden valmistamiseen tarvittavia laboratoriotarvikkeita, (ii)
tietoa huumausaineiden valmistamisesta ja (iii) edistää huumausaineiden väärinkäyttöä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 25. tammikuuta 1999 päätöksen
Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen
toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja
haitallista sisältöä torjumalla18. Toimintasuunnitelman toteuttaminen kestää neljä
vuotta, 1.1.1999–31.12.2002. Sen kokonaismäärärahat ovat 25 miljoonaa euroa.
Internetiä koskevan toimintasuunnitelman toteuttamisella pyritään erityisesti (i)
parantamaan turvallisuutta perustamalla eurooppalainen vihjelinjajärjestelmä, ja tämän
järjestelmän hyödyntämiseksi mahdollisimman tehokkaasti on keskeisen tärkeää
parantaa teollisuuden ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä, sekä (ii) edistämään
tietoisuuden lisäämistä. Vastuu laittomasta sisällöstä vastuullisten syyttämisestä ja
rankaisemisesta on edelleen kansallisilla lainvalvontaviranomaisilla, joita avustaa
erityisesti Europol.

3.2 Synteettiset huumeet

                                                       
18 Päätös N:o 276/99/EY, EYVL L 33, 6.2.1999.
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Dublinissa joulukuussa 1996 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti tarvetta
kiinnittää erityistä huomiota synteettisiin huumausaineisiin niin EU:ssa kuin myös
muissa maissa, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa, ja pyrkiä ratkaisemaan näitä
ongelmia kolmella tasolla: (a) lainsäädäntö, (b) käytännön yhteistyö tuotannon ja
kaupan ehkäisemiseksi, mukaan luettuna tehostettu yhteistyö kansallisten
viranomaisten ja kemianteollisuuden välillä ja (c) kansainvälinen yhteistyö19.

Äskettäin laadittu uusia synteettisiä huumausaineita koskeva
ennakkovaroitusjärjestelmä20, jonka koordinoinnista vastaavat Europol ja Euroopan
huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus, auttanee mukauttamaan
toimintaa näiden uusien huumausaineiden käytön ja tuotannon mukanaan tuomiin
uusiin haasteisiin.

Uusien synteettisten huumausaineiden valvontaa koskevassa tiedonannossaan21

neuvostolle ja Euroopan parlamentille komissio totesi, että synteettisten
huumausaineiden kaupan ja käytön torjuntaa voitaisiin kenties tehostaa muiden,
myöhemmässä vaiheessa toteutettavien toimien avulla. Olisikin syytä pohtia, millaisia
etuja voitaisiin saavuttaa hyödyntämällä mm. tiedonannossa mainittuja kiireellisiä
tapauksia koskevia luetteloja, yleisiin määrittelyihin perustuvaa käytäntöä ja aineiden
analogeihin perustuvaa käytäntöä.

3.3 Amsterdamin perustamissopimuksen VI osaston täytäntöönpano

Amsterdamin sopimus

Amsterdamin sopimuksen luomaa uutta oikeudellista kehystä tarkastellaan luvun III
jaksossa D. Komissio totesi 14. heinäkuuta 1998 antamassaan tiedonannossa "Kohti
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta"22, että Amsterdamin
sopimus lisää komission valmiuksia edistää huumausaineiden torjuntaa unionissa myös
sellaisilla aloilla, joilla sillä ei aikaisemmin ole ollut virallista aloiteoikeutta.

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta koskeva
toimintasuunnitelma

Edellä mainitussa tiedonannossa esitetty lähestymistapa on otettu huomioon Wienissä
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymässä neuvoston ja komission
toimintasuunnitelmassa, joka koskee parasta tapaa panna täytäntöön Amsterdamin
sopimuksen määräykset vapauteen, turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen
perustuvan alueen luomisesta.

                                                       
19 Synteettisiä huumausaineita koskevassa komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston
puheenjohtajamaan yhdessä järjestämässä konferenssissa (Brysselissä 27.–28.11.1997) julkaistiin
useita suosituksia ongelman ratkaisemiseksi kaikilla tasoilla (ehkäiseminen, tiedottaminen, tutkimus,
terveyden edistäminen ja hoito, tarjonnan vähentäminen ja lainvalvonta). LIBE 103 EN. PE 167.784.
20 Yhteinen toiminta, 16 päivältä kesäkuuta 1997, jonka neuvosto on hyväksynyt uusia synteettisiä
huumausaineita koskevasta valvonnasta (EYVL L 167, 25.6.1997).
21 KOM(97) 249 lopullinen, 23.5.1997, s. 5.
22 KOM(98) 459 lopullinen.
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Huumeet on mainittu erityisesti toimintasuunnitelman kohdassa, jossa viitataan
turvallisuuteen perustuvaan alueeseen. Käytännössä suunnitelmassa todetaan
huumausaineiden uhkaavan yhteistä ja yksilöiden turvallisuutta monilla tavoilla, jotka
usein, joskaan eivät aina, liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämä merkitsee
sitä, että EU on luonut tämän kysymyksen yhteydessä omintakeisen ja tehokkaan
lähestymistavan vaatimalla laaja-alaista politiikkaa, joka perustuu kuluttaja- ja
tuottajamaiden yhteiseen vastuuseen. Näin laajemmin tarkasteltuna on selvää, että
tärkeä osa-alue on kaikkien mahdollisten oikeudellisten ja lainvalvontaresurssien
käyttäminen huumekauppiaiden ja rikollisjärjestöjen pysäyttämiseksi.

Jäsenvaltioiden poliisitoimen, tulliviranomaisten ja muiden lainvalvonnasta vastaavien
tahojen yhteistyöhön EU:n tasolla on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vapauteen,
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamiseksi laaditussa
toimintasuunnitelmassa tuetaan ja lujitetaan yhteistyötä näiden lainvalvontayksiköiden
välillä, koska juuri tämä tehostaa unionin pyrkimyksiä huumeongelman ratkaisemisessa.

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomista koskevaan
toimintasuunnitelmaan sisältyy aikataulu lainvalvontaviranomaisten ja
rikosoikeudellisen yhteistyön toimenpiteille, jotka on hyväksyttävä joko kaksi tai viisi
vuotta Amsterdamin sopimuksen ratifioinnin jälkeen. Näillä jatkossa laadittavilla ja
toteutettavilla toimenpiteillä on todellisia vaikutuksia huumausaineiden kauppaan ja
muuhun huumeisiin liittyvään toimintaan, kuten rahanpesuun.

Huumausaineiden osalta kaikki toimintasuunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet ovat
erittäin tärkeitä, mutta tärkeimpiä lienevät ne toimet, jotka on toteutettava kahden
vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta. Nämä toimenpiteet käsittävät sekä
poliisitoimen että rikosoikeudellisen yhteistyön.

Poliisitoimen yhteistyön osalta toimintasuunnitelmassa keskitytään Europolin
toimintaan, joka koskee operatiivista yhteistyötä.23 Muita poliisi- ja tulliviranomaisten
yhteistyötoimia ovat:

– erityisten tutkintatekniikoiden yhteinen arviointi, joka liittyy järjestäytyneen
rikollisuuden vakavien muotojen havaitsemiseen (kuten valvotut toimitukset tai
tarkkailu),

– sellaisten järjestelmien tarkastelu, joiden perusteella yhden jäsenvaltion
lainvalvontaviranomaiset voisivat toimia toisen jäsenvaltion alueella Schengenin
säännöstön mukaisesti.

Yhtä tärkeitä ovat seuraavat Europoliin liittyvää yhteistyötä koskevat toimenpiteet,
jotka on toteutettava viiden vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta:

– järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvien yhteysjärjestelyjen
edistäminen syyttäjä- ja tutkintaviranomaisten välillä,

                                                       
23 Yksi Amsterdamin sopimuksessa mainituista painopistealueista on määritellä Europolin
operatiivisten valtuuksien luonne ja soveltamisala siten, että Europol ”voi pyytää jäsenvaltioiden
toimivaltaisia viranomaisia suorittamaan ja sovittamaan yhteen tutkimuksia” sekä toimimaan
”yhteisten työryhmien operatiivisten toimien” mukaisesti.
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– rajat ylittäviä rikoksia koskevan tutkimus- ja dokumentointiverkoston luominen,

– rajat ylittäviä rikoksia koskevien tilastojen parantaminen,

– järjestelmän luominen rahanpesua koskevan tiedon vaihtamiseksi ja
analysoimiseksi.

Rikosoikeudellisen yhteistyön osalta toimintasuunnitelmassa viitataan huumausaineiden
salakuljetusta koskevien rikosten ja rangaistusten tunnusmerkistöä koskevien
vähimmäissääntöjen laatimiseen. Nämä säännöt on laadittava kahden vuoden kuluessa
Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta.

Schengenin säännöstön hyödyntäminen huumausaineiden torjunnassa on tärkeä osa-
alue, sillä Schengenin säännöstön yhteydessä toteutetut toimenpiteet ovat lisänneet
yleisiä pyrkimyksiä torjua huumausaineiden kauppaa.

Lopuksi toimintasuunnitelmassa viitataan unionin laajentumiseen ja luodaan yhteyksiä
jäsenyyttä valmistelevaan strategiaan. Oikeus- ja sisäasioihin liittyvät näkökohdat ovat
Euroopan unionin painopistealue. Toimintasuunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet
edistävät oikeus- ja sisäasioita koskevan yhteisön säännöstön lujittamista ja hyödyttävät
jäsenyyttä hakeneita maita, koska niissä luetellaan selkeästi kaikki tätä alaa koskevat
unionin painopistealueet.

4.      Kansainvälisen tason toiminta

Huumausaineiden torjunnan kansainvälinen ulottuvuus edellyttää voimaperäisempää
yhteistyötä. Tätä yhteistyötä on kehitettävä yhdessä kohdemaiden ja -alueiden kanssa
kansallisten ja/tai alueellisten suunnitelmien tukemiseksi (silloin kun sellaisia on
olemassa) hyväksyttyjen perusperiaatteiden mukaisesti ja soveltamalla täysimääräisesti
kaikkia olemassa olevia välineitä (kehitysyhteistyö, tekninen apu, rahoitus ja kauppa,
poliittinen vuoropuhelu sekä yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa). EU:n yhteistyötä
teollisuusmaiden ja UNDCP:n kanssa sekä muilla tarkoituksenmukaisilla
kansainvälisillä areenoilla ja ryhmissä on jatkettava ja tehostettava.

• Kansainvälisen yhteistyön perusperiaatteet

Huumeongelman vakavuus ja uhka, jonka se muodostaa sekä teollisuus- että
kehitysmaille, edellyttää tehokkaampaa yhteistyötä valtioiden ja alueiden välillä sekä
koko maailmassa. Vuonna 1998 pidetyssä Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen
huumausaineita käsittelevässä erityisistunnossa (UNGASS) todettiin, että
huumausaineiden torjuntaa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä on tarkasteltava osana
yleisiä pyrkimyksiä laajemman sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen lujittamiseksi.

YK:n yleiskokouksen erityisistunnossa hyväksytyn poliittisen julistuksen myötä
kansainvälinen yhteisö, EU mukaan luettuna, omaksui eräitä perusperiaatteita:
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– jaettu vastuu: huumausaineiden torjunta on yhteinen, jaettu vastuualue, joka
edellyttää yhdennettyä ja tasapainoista lähestymistapaa,

– huumausaineiden sisällyttäminen yleisiin kehittämistoimiin: kysynnän ja
tarjonnan vähentämispyrkimykset on sisällytettävä sosiaalis-taloudelliseen
kehittämispolitiikkaan, ja niiden on tuettava tätä politiikkaa,

– tasapainoinen lähestymistapa kysynnän ja tarjonnan vähentämisen välillä:
kysynnän vähentäminen on ensimmäistä kertaa tunnustettu yhdeksi
kokonaisvaltaisen huumausainestrategian peruspilareista,

– ihmisoikeuksien kunnioittaminen,

– monenvälisten lähestymistapojen tukeminen: huumausaineiden torjuntaan
liittyviä ongelmia on tarkasteltava monenvälisesti. YK:n (UNDCP:n) vahvistetaan
näin olevan huumeisiin liittyvän tiedon alalla huipputason asiantuntemusyksikkö ja
arvokas osaamiskeskus. Myös muut kansainväliset erityisjärjestöt voivat välittää
arvokkaita kokemuksia.

• UNGASSin hyväksymien toimenpiteiden toteuttaminen

Yhdistyneiden Kansakuntien huumausainetoimikunta (CND) piti maaliskuussa 1999
Wienissä kokouksen, jossa kansainvälinen yhteisö, EU mukaan luettuna, ilmaisi
tukevansa YK:n yleiskokouksen huumausaineita käsittelevässä erityisistunnossa
(UNGASS) kesäkuussa 1998 hyväksyttyjen toimintasuunnitelmien ja muiden
toimenpiteiden toteuttamista. Kyseiset toimintasuunnitelmat koskevat (i) kansainvälistä
yhteistyötä huumeviljelmien hävittämiseksi ja vaihtoehtoisen kehityksen tukemiseksi,
(ii) suuntaa-antavia periaatteita huumeiden kysynnän vähentämiseksi ja (iii)
amfetamiinin tyyppisten piristeiden ja niiden lähtöaineiden laittoman tuotannon, kaupan
ja väärinkäytön estämistä. Muut toimenpiteet koskevat lähtöaineiden valvontaa,
oikeudellista yhteistyötä ja rahanpesua.

• Huumausaineiden torjuntaan liittyvän EU:n kansainvälisen yhteistyön
sisällyttäminen EU:n ulkosuhteiden laajempiin tavoitteisiin

EU on tunnustanut huumeongelmien merkityksen myös ulkopolitiikassa, jossa
sovelletaan kahdenlaisia laajoja toimenpidekokonaisuuksia. Monenvälisiä toimia
toteutetaan ensinnäkin (i) tukemalla aktiivisesti kokonaisvaltaisen toimintatavan
kehittämistä, (ii) lujittamalla YK:n alaisten järjestöjen valmiuksia laatia strategioita ja
(iii) epävirallisten tahojen tehokkaan toiminnan myötä. Kahdenväliset ja alueelliset
toimet perustuvat puolestaan kolmenlaisiin yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa
toteutettavan yhteistyön välineisiin, eli poliittiseen vuoropuheluun, kauppapolitiikkaan
sekä tekniseen ja rahoitusapuun. EU:n on jatkettava huumeidenvastaisen kansainvälisen
yhteistyön sisällyttämistä EU:n ulkosuhteiden laajempiin tavoitteisiin.

• EY:n kansainvälisen yhteistyön välineiden täysipainoinen hyödyntäminen
(kehitysyhteistyö, tekninen ja rahoitusapu sekä kauppapoliittiset välineet, kuten
yleinen tullietuusjärjestelmä)
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EY:n on hyödynnettävä täysipainoisesti kansainvälisen yhteistyön välineitään
(kehitysyhteistyö, tekninen ja rahoitusapu sekä kaupan välineet, kuten yleinen
tullietuusjärjestelmä) yhteisön ulkopuolisten maiden ja/tai alueiden strategioiden ja
kehittämissuunnitelmien yhteydessä. Huumausaineiden torjuntaa on siis tarkasteltava
kiinteänä osana EU:n kehitysyhteistyötä. Komission mielestä yleisen
tullietuusjärjestelmän yhteydessä on jatkettava erityisten kauppasopimusten tekemistä
huumekasvien laittoman viljelyn ehkäisemiseksi, jos sopimuspuolina olevat maat
jatkavat huumausaineiden torjuntaa ja jos ne saavat aikaan tuloksia. Yleisen
tullietuusjärjestelmän vaikutuksia huumeiden torjunnassa koskevan arvioinnin
perusteella EY:n maantaloustuotteiden tullietuusjärjestelmää jatkettiin Andien ja Keski-
Amerikan maiden osalta 31. joulukuuta 2001 saakka, ja Keski-Amerikan maiden osalta
tullietuusjärjestelmää alettiin soveltaa ensimmäistä kertaa myös teollisuustuotteisiin.

• Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan välineiden täysipainoinen hyödyntäminen
kahdenvälisessä yhteistyössä ja monenvälisesti, poliittinen vuoropuhelu, yhteiset
kannat ja yhteiset toiminnat mukaan luettuina

Perustamissopimukseen sisältyy mahdollisuuksia lujittaa huumeiden torjuntaan liittyviä
yleisiä ulkoisia toimia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) yhteydessä.
YUTP tarjoaa mahdollisuuden soveltaa yhteisiä toimintoja erityisesti sellaisilla aloilla,
joilla jäsenvaltioilla on merkittäviä yhteisiä etuja, tai järjestelmällisen yhteistyön
aikaansaamiseksi Euroopan unionissa yleisesti kiinnostavilla aloilla. Tähän mennessä
yhteisön toiminta on liittynyt lähinnä yhteisönulkopuolisten maiden kanssa käytyyn
poliittiseen vuoropuheluun. Vuoropuhelua on edistetty sisällyttämällä
yhteistyösopimuksiin järjestelmällisesti huumausaineita koskevia lausekkeita. Lisäksi
EU on säännöllisesti koordinoinut toimiaan kansainvälisillä areenoilla.

Näitä toimenpiteitä on jatkettava ja lujitettava, ja ne ovat kiinteä osa EU:n monen- ja
kahdenvälistä yhteistyötä yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa. Kahdenvälisessä
toiminnassa olisi korostettava entistä enemmän yhteyksiä kehitysyhteistyön ja toisaalta
yhteisön ulkopuolisten maiden antamien, hyvää hallintotapaa, laillisuusperiaatetta ja
ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevien poliittisten sitoumusten välillä.

• Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen oikeus- ja sisäasioissa

EU tarvitsee yhä enemmän yhtenäistä lähestymistapaa yhteistyön toteuttamiseksi
yhteisönulkopuolisten maiden ja alueiden kanssa huumausaineiden laittoman kaupan
torjumiseksi. Tämä on jo merkittävä näkökohta huumausaineita koskevissa tärkeissä
aloitteissa, joita EU toteuttaa Latinalaisessa Amerikassa, Karibialla ja Keski-Aasiassa.
Tällaista yhteistyötä koskevia määräyksiä on myös lukuisissa yhteisön ulkopuolisten
maiden ja alueiden kanssa tehdyissä yhteistyö- (ja kumppanuus-) sopimuksissa. EU:n
toimivaltaisten viranomaisten on yhdistettävä pyrkimyksensä, ja Europolilla on
erityisasema tutkintaan liittyvien tietojen keräämisessä ja analysoinnissa, minkä lisäksi
se osallistuu kansallisten tutkimusten koordinointiin. Komissio edistää näitä yhteisiä
pyrkimyksiä lähinnä koordinoimalla toimintaa tehokkaasti ensimmäisen pilarin
välineiden (rahanpesu, lähtöaineet) avulla ja myöntämällä mahdollisuuksien mukaan
varoja tähän toimintaan.
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• Komission ja jäsenvaltioiden toiminnan koordinointi tietyissä yhteisön
ulkopuolisissa maissa tai alueilla yhteisen arvioinnin ja ohjelmien toteuttamiseksi

Laaja-alaisen ja yhdennetyn huumausaineiden vastaisen toiminnan tehokas
toteuttaminen unionin tasolla edellyttää eritasoisia toimia. Siihen liittyy myös useita
sekä hallitusten alaisia että hallituksista riippumattomia toimijoita. Tämän
toimintasuunnitelman toteuttaminen edellyttää jatkuvaa koordinointia, jotta ohjelmia
voitaisiin yhteisesti arvioida ja toteuttaa.

• Tärkeimmät kohdemaat ja -alueet

Keskeisiä kohdealueita ovat jäsenyyttä hakeneet maat24, Latinalainen Amerikka,
Karibia ja Keski-Aasia, Taka-Kaukasia mukaan luettuna.

EU pyrkii lujittamaan huumausaineita koskevaa vuoropuhelua Latinalaisen Amerikan
maissa erilaisten paikallisten ryhmien kanssa. Lisäksi se pyrkii keskittymään Andien
liiton maiden kanssa käytävässä vuoropuhelussa tiettyihin osa-alueisiin. EU toivoo
Latinalaisen Amerikan maiden olevan keskeisessä asemassa Euroopan ja Latinalaisen
Amerikan sekä Karibian maiden uuden yhteistyö- ja koordinointimekanismin
laatimisessa, jota koskeva ensimmäinen kokous pidettiin huhtikuussa 1999. Yhteistyön
alalla on hyväksytty laaja-alainen Latinalaista Amerikkaa koskeva toimintasuunnitelma.
Tässä suunnitelmassa korostetaan, että molemmille osapuolille on tärkeää lähestyä
ongelmaa tasapainoisella tavalla, vahvistetaan yhteisen vastuun periaatteen merkitys ja
määritellään asiat, joita komission ja jäsenvaltioiden olisi jatkossa tuettava, erityisesti
alueiden välisen yhteistyön lujittamiseksi Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden
välillä sekä useiden Latinalaisen Amerikan paikallisten ryhmittymien välillä.

EU:n Karibialla toteuttama huumausainealoite on hyödyttänyt Karibian aluetta
merkittävästi. Sen avulla on tehostettu merkittävästi yhteistyötä ja koordinointia
huumausaineiden torjunnassa niin Karibian maiden kuin myös avustajamaiden välillä.
Komission huumevalvontaviraston perustamisella Barbadokselle on varmistettu, että
EU:n toimet huumausaineiden torjumiseksi ovat näkyviä, ja tehostettu yhteisön noin 20
miljoonalla eurolla rahoittamien Barbadoksen toimintasuunnitelmaa tukevien
huumeidentorjuntatoimien seurantaa. EU:n, Karibian ja Yhdysvaltain
meriyhteistyövirasto (PMO) on edistänyt vuoropuhelun tiivistämistä ja
meriliikenteeseen liittyvän yhteistyön tehostamista huumeiden salakuljetukseen
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.

Afganistanista ja sen naapurimaista kuljetetaan runsaasti huumeita uusien itsenäisten
valtioiden kautta lähinnä EU:n jäsenvaltioihin. Huumeisiin liittyvää yhteistyötä
hoidetaan Tacis-ohjelman piirissä kolmen ohjelman avulla: (i) tulliyhteistyö,
(ii) rajanylityspaikkoja koskeva ohjelma ja (iii) oikeus- ja sisäasioita koskeva ohjelma,
joka on vasta kehitteillä. Tacis-tulliohjelman keskeisenä mutta ei ainoana sisältönä on
tukea rajavalvonnan tehostamista Keski-Aasiassa ja edistää tutkimusmenetelmien
käyttöä, mihin sisältyy huumekuljetusten fyysinen tunnistaminen ja riskien analysointi.
Rajanylityspaikkoja koskevasta ohjelmasta puolestaan annetaan apua ja
infrastruktuuritukea kaikille virastoille, jotka toimivat tietyillä rajanylityspaikoilla

                                                       
24 Phare-ohjelmaan liittyvää huumeidentorjuntaohjelmaa tarkastellaan ss. 8-9.
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uusien itsenäisten valtioiden länsiosien ja toisaalta Keski-Euroopan ja EU:n välillä.
Ohjelman avulla tuetaan kaikkia rajanylityspaikkojen lainvalvontavirastoja, ja sen
odotetaan helpottavan kaupankäyntiä ja paljastavan samalla entistä useampia
kiellettyjen aineiden kuljetuksia. Oikeus- ja sisäasioita koskevan ohjelman kohteena
ovat edellä mainittujen lisäksi myös muut virastot kuten sisäasiainministeriöt ja
poliisitoimi erityisesti Keski-Aasiassa ja Kaukasuksella. Toiminnan sisältönä on
toimielinten vahvistaminen, mutta lisäksi on tarkoitus toteuttaa myös käytännön toimia
erityisesti lentokentillä ja rajanylityspaikoilla. Keskeisiin toiminta-aloihin kuuluu myös
rahanpesu Venäjällä, Ukrainassa ja Moldovassa. Lisäksi toimintaa kehitetään
parhaillaan tiiviissä yhteistyössä mm. YK:n kansainvälisen huumevalvontaohjelman ja
YK:n kehitysohjelman kanssa.

Toinen päätavoite on edistää vuoropuhelua Pohjois-Afrikan maiden (erityisesti
Marokon) ja Lähi-idän maiden kanssa Euro–Välimeri-aloitteen yhteydessä sekä
yhteistyötä eteläisen Afrikan kehitysjärjestöön SADC:een kuuluvien maiden ja läntisen
Afrikan maiden kanssa. Eteläinen Afrikka on huumausaineiden torjuntaa koskevan
EU:n yhteistyön uusi kohdealue. Toiminta aloitettiin Mmabathossa Etelä-Afrikassa
marraskuussa 1995, ja poliittinen sitoumus vahvistettiin EU:n ja SADC:n
huumeidentorjuntakonferenssissa Gaboronessa helmikuussa 1998. EU sitoutui
tukemaan SADC:n ja EU:n ministerikokouksessa Wienissä marraskuussa 1998
SADC:n toimintasuunnitelmaa huumausaineiden alueellisesta torjumisesta. Alueellisia
ohjelmia on aloitettu 16:ssa Länsi-Afrikan maassa, ja niiden tarkoitus on edistää
kansallisten yleissuunnitelmien laatimista, riittäviä toimielinrakenteita sekä
tarkoituksenmukaista lainsäädäntöä huumausaineiden aiheuttamien uhkien torjumiseksi
alueella.

Yhteistyötä olisi kehitettävä ja lujitettava tulevina vuosina myös Aasiassa, erityisesti
Kiinan ja ASEMiin kuuluvien Aasian maiden kanssa. Maaliskuussa 1998 julkaistussa
komission tiedonannossa ”Kokonaisvaltaisen kumppanuussuhteen luominen Kiinan
kanssa” korostetaan tarvetta edistää merkittävää vuoropuhelua ja yhteistyötä tämän
maan kanssa useissa asioissa, kuten huumekaupan torjunnassa. Tätä toimintaa olisi
kehitettävä ja Kiinan olisi osallistuttava kansainväliseen toimintaan huumekaupan
torjumiseksi. Kehitettäessä rakentavaa vuoropuhelua Kiinan kanssa on aluksi
yksilöitävä huumekauppaan liittyvien ongelmien luonne ja merkitys Kiinassa. Tämän
jälkeen asiasta olisi keskusteltava EU:n ja Kiinan poliittisen vuoropuhelun yhteydessä.

Yhteistyötä Aasian maiden kanssa olisi lujitettava ASEMin yhteydessä. Esimerkiksi
korkeiden tullivirkailijoiden vaihtoa ja tulliviranomaisille suunnattuja seminaareja olisi
jatkettava, ja vastaavia toimia olisi kehitettävä laajemmin.

• Kahdenvälisen yhteistyön jatkaminen teollisuusmaiden (USA, Kanada, Japani)
kanssa ja monenvälisen yhteistyön lujittaminen tarkoituksenmukaisilla
kansainvälisillä areenoilla, kuten G8-maiden ja Dublinin ryhmän kanssa

EU:n olisi lujitettava kahdenvälistä ja monenvälistä yhteistyötä teollisuusmaiden
kanssa. Ensisijaisesti olisi tuettava yhdennetyn ja/tai alueellisen politiikan ja ohjelmien
toteutusta, jonka yleisenä tavoitteena olisi edistää vuoropuhelua ja omistuksen
säilyttämistä vastaanottajamaassa.
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Samalla olisi pyrittävä lisäämään EU:n toimien täydentävyyttä. Täydentävyys voidaan
varmistaa parhaiten, jos yhteistyö perustuu yhdessä hyväksyttyyn tarve-arviointiin
valtioiden ja eri alojen tasolla. Tämän jälkeen tukea voidaan myöntää yksittäisten
avustajien suhteellisten etujen mukaisesti ja mahdollisten poliittisten huolenaiheiden ja
etujen perusteella.

Lisäksi olisi luotava toimivat kahdenväliset yhteyskanavat, jotta voitaisiin varmistaa
huumekauppaa ja siihen liittyvää järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan tiedon vaihto.

Paras esimerkki menestyksekkäästä yhteistyöstä teollisuusmaiden kanssa on EU:n ja
USA:n laaja-alainen yhteistyö uuden transatlanttisen agendan yhteydessä. Tätä
suhdetta olisi jatkettava ja lujitettava. Tulevaisuudessa osapuolet jatkavat yhteisiä
hankkeita, kuten Karibian aloitetta, ja pyrkivät toteuttamaan rakentavaa toimintaa
myös muilla alueilla, kuten eteläisessä Afrikassa, Nigeriassa, Itä-Euroopassa, Keski-
Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Andien alueella.

EU ja USA jatkavat myös amerikkalaisten ja eurooppalaisten
lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä ja yhteistoimintaa kansainvälisten
yleissopimusten täytäntöönpanossa.

Yhteistyötä Kanadan ja Japanin kanssa olisi myös tehostettava. Kanadan kanssa
toteutettava yhteistyö laajenee uusille aloille tulevina vuosina, koska Kanada on
äskettäin saanut laadittua kansallisen huumepolitiikan ja pyrkii nyt hahmottamaan
kansainvälistä huumepolitiikkaa. Tässä yhteydessä laajennetaan yhteistyötä EU:n
kanssa huumausaineisiin liittyvissä asioissa.

Japani on ilmoittanut EU:n kanssa järjestetyissä huippukokouksissa aikovansa aloittaa
vuoropuhelun huumekaupan torjunnasta, joka saattaa kehittyä säännölliseksi
tiedonvaihdoksi asiantuntijaryhmässä. Lisäksi Japanin kanssa laaditaan ehkä
lähtöaineita koskeva sopimus.

Neuvotteluja G8-maiden kanssa olisi jatkettava ja lisättävä. G8-maat ovat tunnustaneet
huumausaineiden ja laajemman kansainvälisen ja kansallisen rikollisuuden väliset
yhteydet ja sitoutuneet kansainväliseen kumppanuuteen ja yhteisvastuun periaatteeseen
huumausaineiden torjunnassa. Tähän toimintaan olisi sisällytettävä lujitettu yhteistyö
huumausaineiden ja kemiallisten lähtöaineiden kaupan estämiseksi, kysynnän
vähentämiseen liittyvät toimet, johon sisältyy yhdennetty politiikka huumeriippuvuuden
vähentämiseksi, ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan tukeminen laittomien
huumekasviviljelmien tuhoamiseksi.

Toinen merkittävä areena, jolla teollisuusmaat voivat keskustella huumausaineisiin
liittyvistä kysymyksistä, on Dublinin ryhmä. Tämä ryhmä on tärkeiden toimijoiden
epävirallinen neuvotteluareena, johon kuuluvat EU:n jäsenvaltiot ja komissio,
Australia, Norja, Kanada, Japani ja USA. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen
huumeiden valvontaohjelma UNDCP osallistuu myös näihin kokouksiin.
Yleiskokouksia järjestetään kahdesti vuodessa. Keskustelut perustuvat alueellisiin
kertomuksiin, jotka on koottu ns. Dublinin miniryhmien kansallisella (paikallisella)
tasolla laatimista kertomuksista.
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• Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa

Yhteistyötä huumausaineiden alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen kanssa tulisi
jatkaa ja kehittää edelleen. Euroopan yhteisö pitää erityisesti UNDCP:tä huipputason
asiantuntemusyksikkönä ja huumausaineita koskevan tiedon arvokkaana keskuksena.
UNDCP on merkittävä yhteistyökumppani, joka voi tarjota suhteellisia etuja ja on
samalla tärkein keino koordinoida kansainvälisiä huumausaineiden torjuntatoimia.
Myös muut kansainväliset erityisjärjestöt, kuten CICAD (Concise International
Chemical Assessment Documents) voivat välittää arvokkaita kokemuksia ja
osoittautua merkittäviksi yhteistyökumppaneiksi.

5.    Koordinointi, yhdentäminen ja yksinkertaistaminen

Koordinointi on keskeisen tärkeää huumeongelman monitahoisuuden vuoksi ja koska
EU:n toiminta perustuu useaan eri pilariin. Koordinointia olisi lujitettava kaikilla
tasoilla ja kaikkien EU:n toimielinten ja järjestöjen olisi osallistuttava siihen.

5.1 Koordinointi neuvostossa

Huumausaineisiin liittyvien toimien koordinoinnista EU:ssa vastaa horisontaalinen
huumausainetyöryhmä (Horizontal Drugs Group, HDG), jonka pysyvien
edustajien komitea COREPER perusti helmikuussa 1997. Sen tehtävä on seurata ja
koordinoida kaikkia eri pilarien yhteyteen kuuluvia toimia huumausaineiden alalla ja
raportoida toiminnastaan Coreperille. Työryhmän toimialaan sisältyvät kansainväliset
huumausaineiden torjunta-aloitteet, jotka liittyvät eri pilareihin ja joita EU toteuttaa
Eurooppa-neuvoston tekemien päätösten mukaisesti eri maantieteellisillä alueilla (kuten
Karibialla, Latinalaisessa Amerikassa ja Keski-Aasiassa). Koska jäsenvaltioiden
yhteydet niihin alueisiin, joilla huumausainealoitteita toteutetaan, vaihtelevat suuresti,
voi eräissä tapauksissa olla tarkoituksenmukaista lähestyä koordinointiin liittyviä
kysymyksiä joustavasti ja käytännönläheisesti. HDG:n alaisuuteen kuuluvien erityisten
koordinointiryhmien muodostaminen kyseisten jäsenvaltioiden kanssa on parantanut
merkittävästi yhteisön rahoittamien ja jäsenvaltioiden kahdenvälisten
huumeidentorjuntatoimien yhteensovittamista. Epävirallisia koordinointiryhmiä on
perustettu myös Karibiaa, Latinalaista Amerikkaa ja Keski-Aasiaa varten.

HDG voi hyödyntää toiminnassaan huumeongelman eri osa-alueita tarkastelevien
neuvoston työryhmien kokemuksia. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi:

– Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän neuvoston alaisuudessa
toimiva huumeyhteistyöryhmä koordinoi ja edistää ulkopoliittisia aloitteita, jotka
koskevat huumausaineiden torjuntayhteistyötä yhteisön ulkopuolisten maiden
kanssa. Tässä yhteydessä EU on erityisesti kehottanut eri maita allekirjoittamaan tai
ratifioimaan kolme YK:n yleissopimusta, jos ne eivät vielä ole sitä tehneet.

– Terveyttä käsittelevä ryhmä, tarkastelee erityisesti huumausaineiden
väärinkäytön ehkäisemistä koskevaan yhteisön toimintaohjelmaan liittyviä asioita.

– Taloudellisia kysymyksiä käsittelevä ryhmä tutkii kemiallisten lähtöaineiden
valvontaan liittyviä asioita,
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– Yleistä tullietuusjärjestelmää käsittelevä ryhmä, vastaa yleisen
tullietuusjärjestelmän toteutuksen seurannasta,

– Euroopan unionin perustamissopimuksen VI osaston perusteella muodostetut
ryhmät, kuten tullin ja poliisin yhteistyöryhmät.

5.2 Yhteistyö EU:n toimielinten ja muiden sen alaisten elinten välillä

EU:n toimielinten ja muiden sen alaisten elinten olisi edistettävä huumausaineisiin
liittyvän toiminnan koordinointia, jotta voidaan varmistaa, että huumausainepolitiikkaa
ja -strategioita käsitellään EU:n tasolla yhtenäisellä ja johdonmukaisella tavalla.

Epävirallinen huumeasioiden koordinointi, jonka Euroopan komissio aloitti vuonna
1995 Euroopan parlamentin, neuvoston puheenjohtajamaan, talous- ja sosiaalikomitean
sekä alueiden komitean kanssa, on edistänyt arvokkaalla tavalla EU:n jäsenvaltioiden
toteuttamien toimenpiteiden keskinäistä tuntemusta ja auttanut yksilöimään yhteisiä
piirteitä siinä, miten huumeasioihin EU:ssa käytännössä suhtaudutaan.
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IV. PÄÄTELMÄT

Tämän toimintasuunnitelman tavoitteena on tarjota EU:lle asianmukaiset keinot ja
välineet huumausaineiden torjuntaan. Toimintaa on koordinoitava kaikilla tasoilla ja
toimintasuunnitelman tarkoitus on osaltaan edistää laaja-alaista ja tasapainoista
lähestymistapaa huumeisiin sekä auttaa keskittymään tärkeimpiin tavoitteisiin.
Toimintasuunnitelmaa tukevat entistä tehokkaampi tietojenkeräys ja koordinointi.

Järjestelmällinen arviointi sekä huumeongelman seurannan parantaminen lisäävät
kustannustehokkuutta ja nopeuttavat päätöksentekoa asianmukaisilla tasoilla.

Huumausaineiden kysynnän vähentämisen suhteen toimintasuunnitelma korostaa, että
EU:n tulisi pitää ensisijaisena terveyteen, opetukseen, tutkimukseen ja koulutukseen
liittyviä ehkäiseviä toimia sekä syrjäytymisen ehkäisemistä. Toimintasuunnitelmassa
kannustetaan kokemusten ja parhaiden toimintatapojen vaihtoon sekä kaupunki- ja
ammattilaisverkostojen tukemiseen. Siinä painotetaan, että näille toimille olisi
osoitettava riittävät resurssit.

Lähivuodet ovat keskeisiä kehitettäessä lähestymistapaa huumeiden torjumiseksi
urheilussa. Jäsenvaltiot ja komissio ovat ilmaisseet halukkuutensa osallistua
kansainvälisen viraston perustamiseen ongelman ratkaisemiseksi yhteistyössä
urheilujärjestöjen kanssa.

Huumeiden tarjonnan vähentämisen sekä huumekaupan estämisen alalla EU:n on
katsottava ensisijaisiksi tukitoimenpiteet ja -välineet, jotka liittyvät kemiallisten
lähtöaineiden huumekauppaan kulkeutumisen valvontaan EU:ssa ja sen ulkopuolisissa
maissa, rahanpesun ehkäisemiseen ja torjumiseen, poliisi-, tulli- ja oikeusviranomaisten
tehokkaaseen yhteistyöhön, Schengenin sopimuksen huumausaineita koskevien toimien
yhdentämiseen, järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman
toteutukseen sekä yhteistyöhön EU:n ulkopuolisten maiden ja alueiden kanssa
huumekaupan torjumiseksi.

Kansainvälisen yhteistyön alalla EU aikoo järjestelmällisesti sisällyttää
kehitysyhteistyöpolitiikkaansa huumeidenvalvontaan liittyviä asioita. Jaetun vastuun
periaatetta noudattaen EU pyrkii antamaan kehitysyhteistyön yhteydessä etusijan
huumeidenvalvonnalle sellaisten kansallisten hallitusten ja alueellisten järjestöjen
kanssa, jotka toteuttavat tarvittavat toimenpiteet kansallisten
huumevalvontasuunnitelmien toteuttamiseksi ja osoittavat voimakasta poliittista
sitoutumista huumausaineiden torjuntaan. On tärkeää valvoa ja seurata kaikkia
huumeidentorjuntatoimia, myös vaihtoehtoisia kehittämistoimenpiteitä.

Asiaa koskevien kehitysyhteistyötoimien lisäksi huumeongelmaa on tarkasteltava
säännöllisesti poliittisessa vuoropuhelussa kyseisten maiden ja alueiden kanssa. EU
osallistuu edelleen aktiivisesti kansainvälisillä foorumeilla maailmanlaajuisiin ja
alueellisiin pyrkimyksiin tehostaa huumausaineiden valvontaa. Kansainvälisten
rahoittajien huumevalvontaa koskevien toimien koordinointi on olennaisen tärkeää.
Tässä yhteydessä on lujitettava ja parannettava EU:n nykyisiä suhteita teollistuneisiin
kumppaneihin. Yhteistyössä voimme määrittää, rahoittaa ja toteuttaa hankkeita niillä
alueilla, joita huumausaineongelma vakavimmin koskettaa, ja taata näin sen, että toimet
täydentävät toisiaan.
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Liite I

KOHTI EY:N JA EU:N NYKYISTEN VÄLINEIDEN JA OHJELMIEN

ARVIOINTIA

Komissio otti tehtäväkseen laatia kertomuksen vuosien 1995–1999
toimintasuunnitelman toteutuksesta sekä esittää asianmukaisia ehdotuksia
viisivuotiskaudelle 2000–2004.25 Toimintasuunnitelmaan liittyvien, huumeongelmaa
koskevien yhteisön ja Euroopan unionin välineiden ja ohjelmien arviointi on toteutettu
vasta osittain, kuten jäljempänä esitetään.

I INFORMAATIO

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus on vuodesta 1995
lähtien tuottanut tiiviissä yhteistyössä jokaisen jäsenvaltion REITOX-verkon
kansallisten keskusten kanssa kolme kertomusta huumausainetilanteesta Euroopassa ja
kehittänyt viisi yhteistä avainindikaattoria tietojen keräämistä varten. Keskus on
julkaissut myös tutkimusraportteja eräistä erityiskysymyksistä, kuten epidemiologisista
suuntauksista sekä keinoista puuttua uusien synteettisten huumausaineiden käyttöön.
Töissä keskityttiin neljään perusperiaatteeseen kysynnän vähentämiseksi (ehkäiseminen,
haittojen vähentäminen, hoito ja kuntoutus):

• asianmukaisen terminologian, metodologian ja teknologian määrittely, jotta
tietoja voidaan vaihtaa tehokkaasti koko unionin tasolla
• järjestelmällisen ja tieteellisen arvioinnin edistäminen sekä välineiden ja
suuntaviivojen kehittäminen tutkijoiden ja ammattilaisten käyttöön.

Seurantakeskus on yhdessä REITOX-verkon kansallisten keskusten kanssa kehittänyt
myös muita välineitä, mm. kysynnän vähentämistoimia koskevan EDDRA-tietokannan.
Järjestelmä tarjoaa laajat mahdollisuudet politiikan suunnitteluun ja palvelee myös
sellaisia asiantuntijoita, jotka ovat kiinnostuneita vertaamaan menetelmiä ja hyviä
toimintatapoja tai käynnistämään yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden hankkeiden ja
projektien kanssa. Tällä hetkellä EDDRA sisältää tiedot yli sadasta jäsenvaltioiden
hankkeesta. Kaikkien rekisteröityjen hankkeitten on täytettävä yhdessä jäsenvaltioiden
kanssa määritetyt laatuvaatimukset.

Toinen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen
toteuttama aloite on ollut uusia synteettisiä huumausaineita koskeva
ennakkovaroitusjärjestelmä. Se on hyödyllinen ja ajankohtainen väline, jonka ansiosta
erityisesti nuorisolle suunnattuja ehkäisystrategioita ja toimintaa voidaan toteuttaa
nopeasti.

                                                       
25 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille huumausaineiden torjuntaa koskevasta
Euroopan unionin toimintaohjelmasta (KOM(94) 234 lopullinen, 23.6.1994, s. 33.
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Seurantakeskusta koskeva riippumaton ulkoinen arviointitutkimus käynnistetään
vuonna 1999 ja tuloksia on odotettavissa vuoden loppuun mennessä.

II. HUUMAUSAINEIDEN KYSYNNÄN VÄHENTÄMINEN

2.1 Yhteisön ensimmäinen viisivuotinen toimintaohjelma huumausaineiden
väärinkäytön ehkäisemiseksi (1996–2000)26

Sopimuksessa Euroopan unionista määritetään huumausaineiden väärinkäyttö
painopistealueeksi yhteisön toiminnassa kansanterveyden alalla. Komissio katsoi, että
paras tapa lujittaa ja kehittää nykyisiä saavutuksia oli käynnistää erityinen ohjelma
huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemiseksi. Euroopan parlamentti ja neuvosto
hyväksyivät joulukuussa 1996 talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa
kuultuaan viisivuotisen toimintaohjelman huumausaineiden väärinkäytön
ehkäisemiseksi (1996–2000). Ohjelman toteuttaminen alkoi tammikuussa 1997 ja se
jatkuu vuoden 2000 loppuun. Ohjelman kokonaismäärärahat ovat 27 miljoonaa ecua.

Ohjelma liittyy kahteen eri osa-alueeseen, nimittäin yhteisön toimintakehykseen
kansanterveyden alalla27 sekä Euroopan unionin huumausaineiden torjuntaa koskevaan
toimintasuunnitelmaan (1995–1999), jonka osaan huumausaineiden käytön ja
kysynnän vähentämistoimet se liitetään.

Ohjelman tavoitteena on kannustaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, tarjota tukea
niiden toimille sekä edistää niiden politiikkojen ja ohjelmien koordinointia
huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemiseksi. Ohjelmalla pyritään myös edistämään
yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden ja huumausaineiden käytön ehkäisemisen
parissa toimivien kansainvälisten järjestöjen kanssa. Toimet toteutetaan tiiviissä
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, ja komissiota avustaa sen tehtävissä jäsenvaltioiden
ja ETA-maiden virkamiehistä muodostuva komitea.

Vuoteen 2000 mennessä on tarkoitus toteuttaa 16 toimea, jotka on ryhmitelty kahteen
ryhmään: (a) tiedot, tutkimus ja arviointi sekä (b) tiedotus, terveyskasvatus ja koulutus.

Vuotuisissa toimintaohjelmissa määritetään ensisijaisesti toteutettavat toimet ja
rahoitusta saaneet hankkeet käsittivät lähinnä ammattilaisten välistä vaihtoa sekä
tutkijoiden ja ammattilaisten kannustamista keskinäiseen vuorovaikutukseen. Lisäksi
pyrittiin parantamaan huumeiden käytön ehkäisyyn ja hoitoon liittyvien tarpeiden ja
niitä edistävien tekijöiden määrittämisessä käytettäviä menetelmiä sekä testaamaan ja
arvioimaan yhteisesti ehkäisevässä työssä käytettäviä välineitä. Tässä yhteydessä on
perustettu useita jäsenvaltioiden välisiä verkkoja, kuten Euroopan
huumausaineriippuvuutta käsittelevä koulutusinstituutti (EATI), jolla on
koulutuskeskuksia Ateenassa, Amsterdamissa ja Helsingissä; Euroopan huumausaineita
ja HIV:ta/AIDS:ia koskevien palvelujen verkko vankiloissa (ENDHASP); Euroopan
lähitukiprojekti (European Peer Support Project, EPSP); huumausaineita Euroopassa
koskeva vaihto- ja koulutusohjelma (T3E); Euroopan huumausaineiden väärinkäytön

                                                       
26 EYVL L 19, 22.1.1997.
27 EY:n perustamissopimuksen 129 artikla ja komission tiedonanto 24.11.1993, KOM (93) 559
lopullinen.
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parissa työskentelevien ammattilaisten liitto (Federation of European Professionals
working in the field of drug abuse, ERIT); huumausaineneuvontaa tarjoavien tahojen
eurooppalainen säätiö (European Foundation of Drug Help lines, FESAT); EURO-
METHWORK, joka on Euroopan valtioiden metadonin toimittajien asiantuntemuksen
vaihtofoorumi, sekä IREFREA, huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemisen tutkimus-
ja arviointiverkko.

Kaikkien näiden tarkoituksena on määrittää, parantaa ja toteuttaa käytännössä
huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemismalleja tiettyjä kohderyhmiä tai
erityisympäristöjä varten. Useissa hankkeissa korostetaan voimakkaasti monialaista
yhteistyötä sekä yksityisen ja julkisen sektorin välistä koordinointia.

Erityisen kiinnostavia ovat seuraavat hankkeet:

• Kaupunkien välisen yhteistyön kehittäminen: kokemusten vaihto paikallisesta
huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemisestä ja riskien vähentämisstrategioista;
monialaisen yhteistyön kannustaminen ja tukeminen; erityisalojen eurooppalaisten
asiantuntijoiden keskuksen perustaminen ja innovatiivisten hankkeitten
edistäminen; huumeongelmista eniten kärsivien kaupunkien välisen
huumematkailun yhteiskunnallisten ja terveydellisten näkökohtien diagnosointi
sekä pilottihankkeet.

• Erityisryhmille ja/tai erityisen alttiina oleville ryhmille suunnattujen
strategioiden ja toimintatapojen parantaminen:

(a) huumausaineita käyttävien vankien hoito-ohjelmien edistäminen ja
arviointi; alan pilottihankkeet; ehkäisy- ja riskinvähentämistoimia koskevien
suuntaviivojen kehittäminen vankiloita varten; vankiloissa ja niiden
ulkopuolella työskentelevän henkilöstön kouluttaminen käsittelemään
huumausaineiden väärinkäyttöön liittyviä ongelmia vankilaympäristössä ja
kehittämään toimintatapoja

(b) huumausaineista riippuvaisten vanhempien ja tulevien vanhempien sekä
heidän lastensa hoitoa koskevan tutkimuksen ja tutkimustulosten käytön
edistäminen

(c) erityisen alttiina oleviksi määriteltyjen ryhmien, kuten etnisten
vähemmistöjen, siirtolaisväestön ja tiettyjen huumeiden käyttäjäryhmien
tavoittamiseksi laadittavien strategioiden määrittely, edistäminen ja arviointi

(d) korvaavia aineita (erityisesti metadonia) koskeviin ohjelmiin liittyvän
asiantuntemuksen kehittäminen sekä lähdeverkon perustaminen sellaisille
huumausaineriippuvuuteen hoitoa saaville henkilöille, jotka matkustavat
Euroopassa; ruiskujen jako-ohjelmien vaikutusten arviointi Välimeren alueella.

• Nuorille ja huumausaineiden käytön uusiin muotoihin suunnattujen
toimintatapojen mukauttaminen ja parantaminen: vertailu, arviointi, testaus ja
uusien lähestymistapojen levittäminen ekstaasin käytön ehkäisemiseksi; uuden
teknologian käyttö ehkäisevässä toiminnassa, mm. kouluissa; palvelujen
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edistäminen, parantaminen ja mukauttaminen, huumausaineita koskeva
puhelinneuvontapalvelu mukaan luettuna.

• Lupaavien lähestymistapojen määrittely ja hyödyntäminen varhaisvaiheen
ehkäisevässä työssä kehittämällä paikallisten toimijoiden, opetusalan
ammattilaisten, sosiaalityöntekijöiden jne. välistä vaihtoa ja yhteistyötä;
paikallistasolla tapahtuva kansalaisten ja erityisesti nuorison osallistumiseen
perustuvien lähestymistapojen mukaisten ehkäisemiskeinojen testaaminen ja
edistäminen.

• Koulutus: Euroopan komission marraskuussa 1997 järjestämän seminaarin
tulosten perusteella suunnitellaan sellaisten aloitteiden edistämistä, joilla
parannetaan opettajien ja nuorten parissa työskentelevien ammattikoulutukseen
sisältyviä huumausaineiden käytön ehkäisemiseen liittyviä näkökohtia sekä
opiskelijavaihtoa.  On tärkeää kehittää jatkokoulutusmateriaaleja,
opetusmateriaalin ja moduuleja niille, jotka todennäköisesti joutuvat tekemisiin
huumeidenkäyttäjien ja riskiryhmien kanssa.

Kolmas eurooppalainen ehkäisevän päihdetyön viikko järjestettiin marraskuussa 1998
teemalla ”Puhuminen on ensi askel”. Kansalaisten tietoisuuden lisäämisen ja
yhteistyökumppanuuden alalla toteutettiin lukuisia toimia teemaviikkoon osallistuneissa
16 maassa sekä valtioiden välillä. Monet kansallisista hankkeista toteutettiin pitkällä
aikavälillä, ja niillä on pitkäaikaisia vaikutuksia.

Ehkäisevän päihdetyön viikkoon liittyvän laajan tiedotuskampanjan järjestäminen
annettiin tarjouskilpailun perusteella tehtäväksi pariisilaiselle Publicis Etoile
-yritykselle, joka toimi tiiviissä yhteistyössä kansallisten koordinaattoreiden ja
komission kanssa. Kampanjaan kuului 30 sekunnin mittainen TV-spotti, radiomainos,
lehdistötiedote, 16 kielellä julkaistu esite ja juliste. Viikko aloitettiin kaksipäiväisellä
kansainvälisellä konferenssilla, jossa käsiteltiin huumeiden käytön ehkäisyä ja siihen
liittyvää politiikkaa. Konferenssin järjesti Wienin kaupunki yhteistyössä UNDCP:n
kanssa ja komissiolta saadun tuen turvin.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden suorittama huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemistä
koskevan yhteisön toimintaohjelman arviointi on parhaillaan meneillään. Väliraportti
toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuoden 1999 alkupuoliskolla.

Väliarvioinnin keskeisiä tuloksia ovat seuraavat:

Useimpien tähän viisivuotiseen toimintaohjelmaan kuuluvien toimien toteuttaminen
alkoi ohjelman kahden ensimmäisen vuoden aikana. Paljon on kuitenkin vielä tekemättä
mm. seuraavilla aloilla: väärinkäytön uudelleen aloittamisen ehkäisy ja kuntoutus;
valistus- ja terveyskasvatuskampanjoiden tehokkuuden arviointi;
monihuumeriippuvuuteen vaikuttaminen; Euroopan "koekaupunkien" verkoston
laajentaminen sekä aloitteet, joiden avulla pyritään kehittämään opettajien, sosiaali- ja
terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja muiden nuorison parissa työskentelevien
ammattiryhmien ammattikoulutukseen sisältyvän ehkäisevän huumetyön  näkökohtia.
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Tavoitteiden saavuttaminen riippuu myös hankkeiden seurannasta ja siitä, miten
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus ja muut yhteisön
toimielimet voivat levittää niiden tuloksia; hankkeiden toteuttajayhteisöjen kautta
tulokset eivät näet yleensä leviä kovin laajalle. Vastaavasti painopistealueeksi tulisi
ottaa myös eurooppalaisten verkostojen rahoittaminen huumeriippuvuutta koskevien
kansanterveystoimien alalla, jotta tähän liittyvien hankkeiden tuloksista voitaisiin
tiedottaa laajemmin.

Monista hankkeista on saatu erinomaisia tuloksia. Monet toimintaohjelman kautta
rahoitusta saaneista kansainvälisistä verkostoista ja ryhmistä näyttävät olevan
kustannuksiin nähden varsin tehokas tapa saada toiminnalle yhteisön lisäarvoa.
Verkostojen toimintaa koskevat raportit eivät silti useinkaan anna vakuuttavaa
käsitystä siitä, missä määrin verkostot todellisuudessa onnistuvat kokoamaan
asiantuntemusta ja kokemusta kaikista jäsenvaltioista ja niissä toimivista virastoista
sekä levittämään verkoston kautta saatuja tietoja. Myönteisenä seikkana on todettava,
että monet verkostot ovat luoneet jonkin sähköisen tiedotuskanavan kuten www-
sivuston, sähköisen tietokannan tai muita Internetin käyttöön perustuvia palveluja.

Tähän mennessä rahoitetut hankkeet näyttäisivät korostavan suoraan yksilöihin
suuntautuvia lähestymistapoja. Huumeisiin liittyviä kansanterveydellisiä ongelmia
laajemmalti käsitteleviä hankkeita ei juuri ole toteutettu. Niitä kuitenkin tarvittaisiin,
että saataisiin lisää tietoa laajemman kansanterveydellisen näkökulman vaikutuksista
huumeilmiöön ja erilaisten interventiomallien soveltuvuudesta näihin näkökulmiin.

Huumeongelmaa koskevista tulevaisuuden politiikkavaihtoehdoista käydään laajaa
poliittista keskustelua kansainvälisellä ja EU:n tasolla sekä kansallisella ja kunnallisella
tasolla. Siksi tarvitaan tutkimustuloksiin perustuvaa tietoa, jonka avulla päättäjät voivat
valita toteuttavan politiikkalinjan.

2.2 Työllisyysaloitteet (Employment-Integra ja Youthstart)

Työllisyys on yksi niistä Euroopan komission hyväksymistä aloitteista, joita
sosiaalirahasto hallinnoi ajanjaksolla 1995–1999. Yhteisön työllisyysaloitteen
kokonaismäärärahat viidelle vuodelle ovat lähes 3,5 miljardia ecua, mihin sisältyvät
sekä EU:n että jäsenvaltioiden osuudet. Työllisyysaloitteen tavoitteena on auttaa
erityisistä ongelmista kärsiviä ihmisiä löytämään tai säilyttämään heille soveltuva
työpaikka tai ammatti. Työllisyysaloitteeseen kuuluu neljä eri ohjelmalohkoa:

YOUTHSTART (syrjäytyneet nuoret)
INTEGRA (työmarkkinoilta syrjäytyneet)
NOW (naiset)
HORIZON (vammaiset)

Näistä kaksi ensimmäistä on tämän tiedonannon kannalta merkittäviä. Kuten kaikista
työllisyyttä koskevista aloitteista, INTEGRAn ja YOUTHSTARTin avulla rahoitetaan
hankkeita, jotka ovat innovatiivisia ja joihin osallistuu runsaasti paikallisia toimijoita.
Kaikkia hankkeita toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden
hankkeiden kanssa, ja useat hyviä toimintatapoja koskevat hankkeet kuuluvat
jäsenvaltioiden kansallisen tai Euroopan tason yhteistyöhön, jonka tavoitteena on
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kehittää edelleen hankkeista saatavia tuloksia. Työllisyyshankkeiden perimmäisenä
tavoitteena on saada aikaan myönteisiä muutoksia koulutus- ja työllisyyspolitiikassa ja
niihin liittyvissä käytännöissä sekä jakaa tietoa ja kokemuksia asiasta kiinnostuneiden
kesken. Hankkeilla kannustetaan ihmisiä ottamaan aktiivisemmin osaa oman elämänsä
hallintaan sekä osallistumaan kokonaisvaltaisemmin paikallisen yhteisönsä toimintaan.

TYÖLLISYYS-YOUTHSTART -aloitteiden tavoitteena on saada aikaan myönteisiä
muutoksia nuorisoa koskevassa koulutus- ja työllisyyspolitiikassa ja niihin liittyvissä
käytännöissä sekä jakaa tietoa ja kokemuksia asiasta kiinnostuneiden kesken.
Suoranaisesti huumausaineiden väärinkäyttöä koskevia YOUTHSTART-hankkeita ei
ole monta, mutta useissa hankkeissa kehitetään lähestymistapoja ja strategioita, joilla
on merkitystä huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemisessä. Näitä ovat erityisesti
yksilölliset lähestymistavat, jotka edellyttävät nuorten aktiivista osallistumista heidän
ongelmiinsa sopivimman ratkaisun löytämiseksi.

Hankkeista saatu kokemus osoittaa, että nuorten aktiivinen osallistuminen on tärkeää
hankkeiden menestymisen kannalta ja että nuorten ongelmia on lähestyttävä
yksilölliseltä perustalta. Lähestymistapaa on sovellettu suurimpaan osaan
YOUTHSTART-hankkeita, ja niistä onkin saatu useita uusia oivalluksia ja esimerkkejä
hyvistä toimintatavoista. Aktiiviseen osallistumiseen liittyy läheisesti ajatus vastuun
ottamisesta.

Hyvä esimerkki Youthstartin ehkäisevistä toimista on hanke nimeltä Phoenix Centre in
Dublin. Se on suunnattu pääasiassa eteläisen Dublinin slummeissa asuville nuorille,
jotka huumausaineiden väärinkäytön, nuorisorikollisuuden ja koulupinnauksen vuoksi
ovat vakavalla tavalla syrjäytyneet yhteisöstä. Hankkeen tavoitteena on luoda
kohderyhmän tarpeisiin mukautettu laaja-alainen uudelleenkoulutusohjelma, joka
auttaisi kasvattamaan näistä nuorista vertaiskouluttajia (paikallistyöntekijöitä) omiin
yhteisöihinsä. Kohderyhmä kehittää informaatioteknologian avulla ehkäisevän ohjelman
omien yhteisöjensä kouluja varten. Toisena tavoitteena on edistää huumausaineiden
väärinkäyttöä koskevaa tietoisuutta laajemmin nuorison keskuudessa sekä käsitellä
huumausaineiden väärinkäytön merkitystä nuorten aseman heikentäjänä
koulutusjärjestelmässä.

EMPLOYMENT-INTEGRA on laajin yksittäinen huumeongelmaan osoitettujen
määrärahojen turvin käynnistetty aloite. Sen avulla on toteutettu hankkeita, joissa
keskitytään työmarkkinoilta syrjäytyneiden syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien
työllistämiseen. Vuosina 1995 ja 1997 julkaistun kahden ehdotuspyynnön perusteella
on Euroopan sosiaalirahaston rahoitettavaksi valittu yhteensä 1 559 hanketta
jäsenvaltioiden julkisista ja yksityisistä lähteistä peräisin olevan yhteisrahoituksen
kanssa.

INTEGRA keskittyy erityisesti siirtolaisiin ja pakolaisiin, joita mahdollisesti syrjitään
työmarkkinoilla rasismin tai muukalaisvihan perusteella. Yli puolet hankkeista koskee
pääasiassa siirtolaisten integroimista tai rasistisen taikka muukalaisvihaan perustuvan
syrjinnän vähentämistä. INTEGRA tukee myös epäsuotuisilla kaupunkialueilla asuvia
ihmisiä. Huumausaineiden väärinkäyttäjät muodostavat merkittävän osan niistä
ihmisistä, jotka hyötyvät INTEGRA -aloitteesta (yli 20 prosenttia hankkeista koskee
heitä). Muita suuria kohderyhmiä ovat esimerkiksi (entiset) rikolliset,
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pitkäaikaistyöttömät ja kodittomat. Useat hankkeet koskevat useampia kohderyhmiä ja
niissä kehitetään monialaisia lähestymistapoja.

INTEGRA-aloitteen yhteydessä ensisijaisina pidetään pilottihankkeita, joiden avulla
muun muassa:

- huolehditaan siitä, että ihmiset ovat tietoisia käytettävissä olevista paikallisista
palveluista ja osaavat käyttää niitä

- autetaan ihmisiä hallitsemaan paremmin omaa elämäänsä sekä osallistumaan
aktiivisesti itseään koskevaan päätöksentekoon

- kannustetaan yrittäjyyttä sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, joka luo
uusia työpaikkoja.

Mainio esimerkki tästä lähestymistavasta on Ateenassa toteutettu INTEGRA-hanke
nimeltä ”Huumausaineiden väärinkäyttäjien sosioekonominen integroimistoiminta”.
Hanketta johtaa kansalaisjärjestö, joka toimii yhteistyössä useiden muiden paikallisten
ja kansallisten järjestöjen kanssa. Hankkeen erityistavoitteena on tukea paikallisten
yhdyshenkilöiden kautta entisiä huumausaineiden väärinkäyttäjiä, jotta nämä eivät
sortuisi takaisin huumausaineriippuvuuteen. Yleisesti hankkeella pyritään työllistämään
huumausaineiden väärinkäyttäjiä kehittämällä useita yhdennettyjä järjestelyjä:

- sellaisten omahoitoryhmien kehittäminen paikallistasolla, jotka jakavat tietoa
- neuvonta
- sosiaalisia taitoja kehittävä koulutus ja ammattikoulutus, joka vastaa sekä

huumausaineiden väärinkäyttäjien että paikallisten työmarkkinoiden tarpeita
- yhteistyö paikallisviranomaisten kanssa lukuisissa ehkäisevissä toimissa ja

tietoisuuden lisäämistä koskevissa toimissa.

Hanke on osa jäsenvaltioiden välistä kumppanuutta, johon kuuluu muita INTEGRA-
hankkeita Espanjassa, Belgiassa ja Irlannissa. Tämän jäsenvaltioiden välisen
kumppanuuden perusteella on laadittu käsikirja, joka kattaa metodologisia seikkoja
sosiaalisesti syrjäytyneiden ryhmien osalta. Se, että useat jäsenvaltiot ovat osallistuneet
käsikirjan laatimiseen, takaa, että se on sovellettavissa koko unionissa.

2.3 Yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskevat ohjelmat (Nuorten
Eurooppa, Leonardo da Vinci ja Sokrates)

- Nuorten Eurooppa

Nuorten Eurooppa on vuonna 1995 hyväksytty yhteisön toimintaohjelma. Se kattaa
ajanjakson 1995–1999 ja sen kokonaismäärärahat ovat 126 miljoonaa ecua. Ohjelman
tavoitteena on tukea nuorten koulutusta esimerkiksi helpottamalla nuorisovaihtoa
(yhteisön sisällä sekä yhteisön ja sen ulkopuolisten maiden kesken), kannustamalla
paikallista nuorisotoimintaa ja tukemalla erityisesti muita heikommassa asemassa
olevien nuorten pääsyä ohjelman toimintaan.

Ohjelmasta rahoitettavilla hankkeilla on yhteisinä tavoitteina muun muassa:
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- edistää tietoisuutta syrjäytymiseen liittyvistä vaaroista kuten rasismista ja
muukalaisvihasta nuorille suunnatuilla ja nuorten kehittämillä sosiaalisilla ja
koulutukseen liittyvillä toimenpiteillä,
- kannustaa nuoria ottamaan aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen elämään
voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja organisaatioiden kautta,
- edistää riippumattomuutta, luovuutta ja yrittäjähenkeä nuorten parissa,
- rohkaista nuoria esittämään kantansa ja kannustaa viranomaisia ottamaan se
huomioon.

Ohjelman toiminta täydentää sekä jäsenvaltioiden toimintaa että yleissivistävää ja
ammatillista koulutusta koskevien yhteisön ohjelmien toimintaa (Sokrates ja Leonardo
da Vinci). Ohjelman täytäntöönpano on osittain hajautettu, jotta se tapahtuisi
mahdollisimman lähellä edunsaajia ja mukautuisi kansallisten järjestelmien ja tilanteiden
moninaisuuteen.

Huumausaineiden väärinkäytön ehkäiseminen ei ole ohjelman keskeisimpiä kohtia,
mutta se voisi sisältyä seuraaviin toimintoihin: nuorisovaihdon edistäminen sekä
paikallistoiminnan ja erityisesti muita huonommassa asemassa olevien nuorten
osallistumisen tukeminen. Nuorten Eurooppa -ohjelmasta onkin rahoitettu useita pieniä
hankkeita, jotka liittyvät huumeiden väärinkäytön ehkäisemiseen.

- Leonardo da Vinci

Viisivuotisen (1995–1999) Leonardo da Vinci -ohjelman päätavoitteena on tukea
jäsenvaltioiden politiikan ja innovatiivisen toiminnan kehittämistä edistämällä
jäsenvaltioiden yhteisiä hankkeita, joihin osallistuu koulutusalan järjestöjä. Ohjelmaan
osallistuvat kaikki 15 jäsenvaltiota sekä suurin osa Keski- ja Itä-Euroopan jäsenyyttä
hakeneista maista.

Ohjelman avulla pyritään auttamaan ammatillista koulutusta valmistautumaan
tulevaisuuden ammatteihin, ennakoimaan muutoksia sekä laatimaan ja kokeilemaan
uusia menettelytapoja. Ammatillinen koulutus on keskeisessä asemassa jäsenvaltioiden
strategiassa, joka koskee vastaamista tulevaisuuden taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin
haasteisiin.

Huumausaineiden väärinkäytön ehkäiseminen ei ole ohjelman keskeisimpiä kohtia,
mutta se voisi sisältyä sosiaalista syrjäytymistä torjuvaan toimintaan. Ohjelman kautta
voitaisiin tukea esimerkiksi opetusmateriaalin laatimista opiskelijoiden ja kouluttajien
tietoisuuden lisäämiseksi. Tämän osalta Leonardo da Vinci -ohjelmasta on jo rahoitettu
huumausaineongelmiin liittyviä hankkeita:

(i) joustavien opetusvälineiden ja -menetelmien kehittäminen nuorisorikollisten
yhteiskuntaan sopeuttamisen tukemiseksi koulutusprosessin kautta,

(ii) tiedotusalan ammattilaisille tarkoitetun, huumausaineiden väärinkäyttöön liittyvää
tietoa koskevan interaktiivisen jatkuvan koulutusohjelman suunnittelu, kokeilu ja
toteutus,

(iii) rangaistuslaitoksista vapautuvien nuorten ammatillinen koulutus,



45

(iv) terveydenhoito- ja sosiaalialan ammatillisen koulutuksen laadun parantaminen.

- Sokrates

Viisivuotisen (1995–1999) SOKRATES-ohjelman tavoitteena on parantaa lasten,
nuorten ja aikuisten yleissivistävän koulutuksen laatua ja merkitystä kannustamalla
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja edistämällä pääsyä koulutusmahdollisuuksiin
kaikkialla unionissa. Ohjelmaa sovelletaan kaikissa EU:n 15 jäsenvaltiossa ja jäsenyyttä
hakeneissa maissa sekä Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa.

Huumausaineiden väärinkäytön torjuminen ei ole ohjelman keskeisiä aiheita eikä
ohjelmaan kuulu tätä koskevaa erityistä toimintaa, mutta aihe voisi olla tukikelpoinen
opetusaihe useimmilla koulutustasoilla ja useimmissa toimissa Sokrates-ohjelmassa.

Korkeakoulutuksen alalla ERASMUS-ohjelma osallistuu ehkäisemiseen ja
tutkimukseen aihepiirikohtaisten verkkohankkeiden kautta.

Peruskouluopetuksen alalla COMENIUS-ohjelmasta voidaan tukea opettajien ja
opetushenkilöstön huumausaineiden väärinkäyttöä koskevan tietoisuuden lisäämistä,
ystävyyskouluhankkeita, opettajien koulutusta ja monikulttuurisia opetushankkeita.

2.4 Tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskeva puiteohjelma

Neljännen tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevan puiteohjelman (1994–
1998) yhteydessä on toteutettu pääasiassa Biomed 2 -ohjelmassa huumausaineiden
kysynnän vähentämistä koskevaa tutkimusta. Alalla 3 Aivotutkimus on rahoitettu
kolmea hanketta, joissa tutkitaan aivojen reseptoreita sekä kipuun ja
huumeriippuvuuteen liittyviä fyysisiä mekanismeja. Lisäksi on rahoitettu kiellettyjen
aineiden käyttöä urheilussa koskevaa hanketta, jossa käsitellään urheilijoiden käyttämiä
kasvuhormoneja.

Neljännen tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevan puiteohjelman yhteydessä
tutkimuksia on toteutettu myös seuraavilla aloilla:

- yhteiskunnalliset kustannukset ja kustannustehokkuus: kohdennettu sosiaalis-
taloudellinen tutkimusohjelma tarjosi mahdollisuuden rahoittaa metodologisten
välineiden kehittämistä esimerkiksi politiikan yhteiskunnallisten kustannusten ja
kustannustehokkuuden analysoimiseksi, erilaisten toimenpideluonnosten arvioimiseksi
sekä eri alojen tiedemiesten verkkojen perustamiseksi sosiaalis-taloudellisten analyysien
kehittämiseksi huumausaineiden väärinkäytön, sen seurausten ja tukitoimien osalta.

- pikatestaus: kaksi huumausaineiden pikatestausta koskevaa tutkimushanketta
(nimeltään ROSITA ja CERTIFIED) käynnistettiin. Rosita keskittyy huipputason
välineisiin, joiden avulla voidaan testata huumausaineiden ja lääkkeiden esiintymistä
virtsasta, syljestä ja hiestä, sekä toiminnallisiin, oikeudellisiin, institutionaalisiin ja
käyttäjiä koskeviin vaatimuksiin. CERTIFIED keskittyy huumausaineiden
psykofyysisiin (havainto- ja motoriikkakyvyt) jäljitysmenetelmiin. Hankkeet jatkuvat
vuoteen 2000.
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COSTin (tieteellisen ja teknisen tutkimuksen alan eurooppalainen yhteistyö) yhteydessä
käynnistettiin vuonna 1992 huumausaineiden väärinkäytön vastaisen toiminnan
arviointi, josta laadittiin ensimmäinen arviointikertomus elokuussa 1998. COSTin
yhteydessä rahoitettu huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemistoimenpiteiden laatua
ja eettisiä näkökohtia Euroopassa koskeva tutkimus käynnistyi hiljattain.

Brysselissä järjestettiin 16. syyskuuta 1997 korkean tason seminaari, jonka
tarkoituksena oli määritellä selkeitä tutkimuksen painopistealueita synteettisten
huumeiden alalla. Seminaari oli jatkoa aloitteelle, jonka Alankomaat ja Luxemburg
esittivät yhteisesti toimiessaan neuvoston puheenjohtajina.

Viidennessä tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevassa
puiteohjelmassa (1998–2002) kiinnitetään erityistä huomiota huumeongelmaan mm.
"Elämänlaatua ja luonnonvarojen hoitamista" koskevan aihepiirin yhteydessä.
Painopistealueet määritellään TTK-ohjelmaa koskevan asiakirjan kohdassa IV.B.3.

2.5 Tuki hampunviljelijöille

Neuvosto hyväksyi kesäkuussa 1998 asetuksen (EY) N:o 1420/9828 pellavan ja
hampun tuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY)
N:o 619/71 muuttamisesta. Muutoksen perusteella tuen myöntäminen rajataan sellaisiin
hampun tuottajiin, jotka ovat tehneet sopimuksen hyväksytyn ensimmäisen jalostajan
kanssa tai jotka jalostavat hamppua kuiduksi. Tukea myönnetään ainoastaan jos THC:n
(tetrahydrokannabinolin) paino suhteessa vakiopainoiseksi saatetun näytteen painoon ei
ylitä:
– markkinointivuosille 2000/2001 myönnettävän tuen osalta 0,3:a prosenttia, eikä
–  myöhemmille markkinointivuosille myönnettävän tuen osalta 0,2:ta prosenttia.

III. HUUMAUSAINEIDEN JA PSYKOTROOPPISTEN AINEIDEN
LAITTOMAN KAUPAN VÄHENTÄMINEN

3.1 Lähtöaineiden ja psykotrooppisten aineiden kulkeutuminen huumekauppaan

Lähtöaineiden valvonnan alalla yhteisö vastaa lainsäädäntöesitysten laatimisesta ja
politiikasta. Jäsenvaltiot ovat puolestaan vastuussa lainsäädännön ja politiikan
täytäntöönpanosta.

Yhteisön sisäisen valvonnan alalla oikeudellisena kehyksenä toimii 14. joulukuuta
1992 annettu direktiivi 92/109/ETY tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden
laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja saattamisesta
markkinoille. Direktiivin täytäntöönpanosta vastaavat jäsenvaltiot. Kemianteollisuuden
edustajien kanssa pidetään yllä tiiviitä yhteyksiä, jotta voitaisiin parantaa direktiivin
liitteessä 1 lueteltujen kemiallisten lähtöaineiden kulkeutumista huumekauppaan
koskevien tietojen jakamiseksi tarvittavaa yhteistyötä.

                                                       
28 EYVL L 190, 4.7.1998.
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Tätä kemianteollisuuden edustajien ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
välistä yhteistyömekanismia voitaisiin laajentaa myös aineisiin, jotka eivät sisälly
direktiivin liitteen 1 luetteloon, kun vuonna 1999 hyväksytään nykyisen lainsäädännön
muuttamiseksi tehty ehdotus29, joka kattaa uusien synteettisten huumausaineiden
lähtöaineet.

Kemiallisten aineiden kansainvälisen kaupan valvonnan alalla yhteisön välineet
ovat: (i) neuvoston asetus N:o 3677/90 ja komission asetus N:o 3769/92 sekä eräät
lähtöaineiden valvontaa koskevat kahdenväliset sopimukset, jotka yhteisö on tehnyt
kahdeksan Amerikan maiden järjestöön (OAS) kuuluvan maan kanssa. Näiden
sopimusten perusteella yhteisö voi myös antaa kemiallisten aineiden valvontaan
liittyvää teknistä tukea Andien liittoon kuuluville maille (Bolivia, Kolumbia, Ecuador,
Peru ja Venezuela) sekä Chilelle ja Meksikolle.

Komission ja jäsenvaltioiden välillä järjestetään asetuksen N:o 3677/90 10 artiklan ja
direktiivin 92/109/ETY mukaisia huumausaineiden lähtöaineita koskevia säännöllisiä
asiantuntijakokouksia. Kokouksissa käsitellään lähtöaineita koskevaa yhteisön
lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa jäsenvaltiossa. Se on foorumi, jolla lähtöaineita
koskevia yhteisön valvontavälineitä arvioidaan. Näiden yhteisön välineiden tehokkuutta
ei ole arvioitu ulkopuolisten toimesta.

Neuvosto valtuutti syyskuussa 1995 komission neuvottelemaan lähtöaineiden
valvontaa koskevista kahdenvälisistä sopimuksista OASiin kuuluvien maiden kanssa.
Neuvottelujen perusteella yhteisö on tehnyt kahdeksan lähtöaineiden valvontaa
koskevaa kahdenvälistä sopimusta seuraavien sopimuspuolten kanssa: a) Andien liiton
maat (Bolivia, Kolumbia, Ecuador, Peru ja Venezuela) joulukuussa 1995, b) Meksiko
maaliskuussa 1997, c) Yhdysvallat toukokuussa 1997 ja d) Chile marraskuussa 1998.
Myös MERCOSUR-maiden kanssa on käyty neuvotteluja.

Syyskuussa 1993 neuvosto valtuutti komission neuvottelemaan lähtöaineiden valvontaa
koskevista sopimuksista ASEAN-maiden kanssa. Keskusteluja on käyty Indonesian,
Malesian, Filippiinien ja Thaimaan hallitusten kanssa.

Yhteisö on myös osallistunut aktiivisesti useisiin YK:n järjestämiin kokouksiin ja
kansainvälisiin neuvotteluihin, joissa on käsitelty lähtöaineiden valvontaa. Näitä
tapahtumia ovat olleet mm.: a) YK:n yleiskokouksen huumausaineita käsittelevät
erityisistunnot (UNGASS) vuosina 1997 ja 1998, joissa on käsitelty lähtöaineita
koskevaa toimintasuunnitelmaa, b) YK:n huumausainetoimikunnan (CND)
vuosikokoukset, joissa on käsitelty lähtöaineiden valvontaan liittyviä kysymyksiä, c)
kansainvälisen huumausainetoimikunnan (INCB) koolle kutsumat seminaarit, joissa on
käsitelty lähtöaineiden valvontaa, ja d) Euroopan kansallisten
huumevalvontaviranomaisten alueelliset kokoukset (HONLEA), joita järjestetään YK:n
kansainvälisen huumausaineohjelman yhteydessä.

Yhteisö on järjestänyt yhteistyössä Yhdysvaltojen huumausaineviraston (DEA) kanssa
useita tapaamisia, joissa ovat kokoontuneet suurimmat lähtöaineiden tuottaja- ja

                                                       
29 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 92/109/ETY
muuttamisesta (KOM(98) 22 lopullinen, 21.1.1998).
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myyjämaat, tarkoituksena laatia yhteisiä suuntaviivoja epävirallista ja vapaaehtoista
tietojen vaihtoa varten (kemikaalien ilmoittamista koskeva monenvälinen aloite).
Viimeisimmät tapaamiset järjestettiin Prahassa (helmikuu 1997) ja Lissabonissa
(marraskuu 1997).

Komissio järjesti vuosina 1994–1997 koulutusseminaareja, joiden tavoitteena oli
perehdyttää jäsenvaltioiden virkamiehet lähtöaineiden valvontaan. Vuonna 1997
seminaareja järjestettiin myös kansallisella tasolla.

Vuonna 1994 komissio perusti lähtöaineita koskevan PREXCO-tietokannan, jotta
jäsenvaltiot voisivat sen avulla laatia lähtöaineiden valvontaa koskevan kansallisen
lainsäädäntönsä; tällainen tekninen toiminta oli näet monissa jäsenvaltioissa aivan uutta.
Sen jälkeen kun asetus N:o 515/9730 tuli voimaan, PREXCO ei enää ole ollut
tarpeellinen. PREXCO-tiedot säilytetään kuitenkin tullitietojärjestelmässä
jäsenvaltioiden viranomaisten saatavilla.

3.2 Rahanpesu

Komission 1. heinäkuuta 1998 antama toinen kertomus rahoitusjärjestelmän
rahanpesutarkoituksiin käyttämisen ehkäisemisestä annetun direktiivin31

täytäntöönpanosta on toimitettu neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Siinä todetaan,
että kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään.
Ainoa tällä hetkellä vireillä oleva rikkomisesta johtuva menettely koskee Itävallan
nimettömiä säästökirjoja. Kertomuksessa arvioidaan direktiivillä olleen melko
myönteisiä vaikutuksia. Eräs direktiivin tärkeä tavoite on kuitenkin luonteeltaan
ennaltaehkäisevä, ja on mahdotonta arvioida, miten rahanpesua on pystytty
ehkäisemään. Toisaalta tiedot epäilyttäviin liiketoimiin liittyvistä tositteista osoittavat,
että rahoitusala on noudattanut melko hyvin direktiivin mukaisia velvollisuuksiaan.

Lisätoimenpiteitä on kuitenkin toteutettava, kuten Euroopan parlamentti ja
järjestäytyneen rikollisuuden vastainen toimintaohjelma edellyttävät. Toimia
toteutetaan erityisesti direktiivin ulottuvuuden laajentamiseksi muihin kuin
rahoitusalaan.

3.3 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) VI osaston mukainen yhteistyö
oikeus-, tulli- ja poliisiasioissa

Sen jälkeen kun sopimus Euroopan unionista tuli voimaan, jäsenvaltiot ovat sen VI
osaston määräysten mukaisesti ottaneet käyttöön lukuisia oikeudellisia välineitä, jotka
perustuvat jäsenvaltioiden yhteistyöhön huumausaineiden laittoman kaupan
torjumiseksi. Näitä ovat esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten koulutusta ja vaihtoa
koskevat ohjelmat. Järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen EU:n toimintaohjelman
hyväksymisen jälkeen on pantu täytäntöön toimintasuunnitelman suositusten mukaisia
konkreettisia toimenpiteitä.
                                                       
30 Asetus muodostaa oikeusperustan yhteisön tullitietojärjestelmälle (CIS). Se on yhteisön ylläpitämä
keskustietokanta, jonka avulla jäsenvaltioiden viranomaiset voivat suorittaa tutkimuksia ja nostaa
syytteitä tulli- ja maatalousasioita koskevissa rikkomistapauksissa, huumeiden lähtöaineet mukaan
luettuina.
31 EYVL L 166, 28.6.1991.
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Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon perustuvien oikeudellisten
välineiden vaikutusta ei ole vielä arvioitu. Nämä välineet ja ohjelmat on toki hyväksytty
ja toteutettu vasta hiljattain. Komissio aikoo tulevaisuudessa osallistua VI osaston
välineiden ja ohjelmien täytäntöönpanon seurantaan. Näiden ohjelmien ulkoinen
arviointi suoritetaan vuonna 1999.

3.3.1 Yhteistyön yleiset puitteet

• YHTEISTYÖ OIKEUSASIOISSA:

Luovuttaminen

Jäsenvaltioiden välisiä luovuttamista koskevia järjestelyjä ohjaavat lukuisat
kansainväliset sopimukset, erityisesti luovuttamista koskeva vuoden 1957
eurooppalainen yleissopimus. Näiden järjestelyjen helpottamiseksi ja parantamiseksi
hyväksyttiin vuonna 1995 EU:n yleissopimus yksinkertaistetusta menettelystä
luovuttamisessa32 ja vuonna 1996 yleissopimus luovuttamisesta33. Vuoden 1996
yleissopimuksessa määrätään kansalaisten luovuttamisesta ja vaikka jäsenvaltiot voivat
poiketa tästä säännöstä ilmoitusmenettelyllä, tällaiset ilmoitukset ovat ajallisesti
rajoitettuja ja niitä voidaan tarkistaa. Tämä yleissopimus ei kuitenkaan ole vielä tullut
voimaan.

Keskinäinen avunanto oikeusasioissa

Jäsenvaltioiden välinen keskinäinen avunanto oikeusasioissa perustuu pääasiassa
vuoden 1959 eurooppalaiseen yleissopimukseen keskinäisestä avunannosta. Uutta
yleissopimusta ja pöytäkirjoja valmistellaan parhaillaan vuoden 1959 yleissopimuksen
keskinäistä avunantoa koskevien määräysten täytäntöönpanon helpottamiseksi ja
parantamiseksi jäsenvaltioiden välillä. Uudessa yleissopimuksessa määrätään
oikeusviranomaisten välisistä suorista yhteyksistä ja siihen sisältyy useita määräyksiä,
joiden avulla pyritään vastaamaan tutkintaa ja syytteeseen asettamista koskevien
nykyaikaisten keinojen tarpeeseen, kuten valvotut toimitukset, televiestinnän
seuraaminen ja videoyhteydet. Muiden erityisten tutkimusmenetelmien käytöstä
määrätään myöhemmin yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan yhteydessä.

Euroopan oikeudellinen verkosto

EU:n 29. kesäkuuta 1998 hyväksytyssä yhteisessä toiminnassa Euroopan oikeudellisen
verkoston perustamisesta34 esitetään puitteet yhteydenpidolle ja kokemusten vaihdolle
oikeusviranomaisten kesken jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön
parantamiseksi. Verkosto perustettiin vuonna 1998 ja sillä on nyt yhteyspisteet
jokaisessa jäsenvaltiossa. Verkosto tarjoaa foorumin yhteyspisteiden edustajien
säännöllisille tapaamisille sekä ajankohtaisen tiedon välittämiselle. Yhteyspisteet ovat

                                                       
32 EYVL C 78, 30.3.1995.
33 EYVL C 313, 23.10.1996.
34 EYVL L 191, 7.7.1998.
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oikeusviranomaisten käytettävissä heidän omissa maissaan sekä muissa jäsenvaltioissa
oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä pyyntöjä varten.

• POLIISI- JA TULLIYHTEISTYÖ

Yhteistyötä poliisiasioissa on yleisesti ohjannut 26. heinäkuuta 1995 hyväksytty
yleissopimus Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta35. Sopimus tuli
voimaan 1. lokakuuta 1998. Tärkeä asiakirja oli myös 14. lokakuuta 1998 hyväksytty
yhteinen toiminta, jossa sovittiin yhteysvirkamiehiä koskevasta EU:n jäsenvaltioiden
yhteisestä aloitekehyksestä36. Poliisiasioiden yhteistyön yleistä kehystä tukee myös
hakemiston laatiminen ja ylläpitäminen kansainvälisen järjestäytyneen
rikollisuuden vastaisen toiminnan erityisvalmiuksista ja -taidoista sekä
erityisasiantuntemuksesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden rikollisuuden torjuntaa
ja lainkäyttöä koskevan yhteistyön helpottamiseksi37.

Poliisi- ja tulliviranomaisten tiiviistä yhteistyösuhteista sekä vastavuoroisista tehtävistä
huumausaineita koskevan lainsäädännön noudattamisen valvonnan yhteydessä
tavoitteena näiden keskinäinen entistä tehokkaampi yhteistyö laadittiin 29. marraskuuta
1996 neuvoston päätöslauselma poliisi- ja tulliviranomaisten välisistä sopimuksista
huumausaineiden torjumiseksi38.

Myös neuvoston 9. kesäkuuta 1997 hyväksymä yhteinen toiminta valvonnan
kohdentamisperusteiden, valintamenetelmien jne. tarkentamisesta sekä tullin ja
poliisin tietojen keruusta tähtää kohdentamisperusteiden ja rakenteellisten
valintamenetelmien käytön optimointiin sekä tullin ja poliisin tietojen keruuseen
huumausaineiden kaupan torjumisesta39.

• HUUMAUSAINEET

Yhteinen toiminta 17 päivältä joulukuuta 1996, jonka neuvosto on hyväksynyt
Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen ja toimintatapojen
lähentämisestä huumeiden väärinkäytön torjumiseksi sekä laittoman
huumausainekaupan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi40 tähtää yhteistyön lujittamiseen
huumausaineiden väärinkäytön torjunnan alalla sekä kansallisten lainsäädäntöjen
lähentämiseen, jotta ne saataisiin ”keskenään yhteensopiviksi siinä määrin kuin se on
tarpeellista laittoman huumausainekaupan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi Euroopan
unionissa”. Jäsenvaltioiden on myös pyrittävä yhteensovittamaan poliisi-, tulli- ja
oikeusviranomaistensa käytännöt ja varmistettava, että niiden oikeusjärjestelmissä
rangaistukset, joita sovelletaan huumausainekauppaa käsittäviin törkeisiin rikoksiin,
kuuluvat ankaruudeltaan vastaavan vakavuusasteen rikoksista määrättävien
ankarimpien rangaistuksien joukkoon.

                                                       
35 EYVL C 316, 27.11.1995.
36 EYVL L 62, 20.3.1995.
37 EYVL L 342, 31.12.1996.
38 EYVL C 375, 12.12.1996.
39 EYVL L 159, 17.6.1997.
40 EYVL L 342, 31.12.1996, s. 6.
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Rangaistusten alalla neuvosto antoi 20. joulukuuta 1996 päätöslauselman törkeästä
huumausainekaupasta säädettävistä rangaistuksista41. Päätöslauselmassa
todetaan, että jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että niiden kansallisessa lainsäädännössä
annetaan mahdollisuus tuomita törkeästä laittomasta huumausainekaupasta sellaisiin
vankeusrangaistuksiin, jotka kuuluvat kunkin jäsenvaltion ”rikoslain mukaisesti
vastaavan vakavuusasteen rikoksista määrättävien ankarimpien
vankeusrangaistusten joukkoon”.

Useissa tapauksissa menestys huumausainekaupan torjunnassa on edellyttänyt korkean
tason yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten ja liikealan järjestöjen välillä.
Lujittaakseen entisestään yhteistyötä tulliviranomaisten ja liikealan järjestöjen välillä
neuvosto hyväksyi 29. marraskuuta 1996 yhteisen toiminnan yhteistyöstä42, jossa
kehotetaan jäsenvaltioita laatimaan tai kehittämään edelleen yhteistoimintamuistio-
ohjelmia tulliviranomaisten ja liikealan järjestöjen välillä.

Neuvosto on päättänyt perustaa huumeiden kemiallista profilointia koskevan
tietojenvaihtomekanismin hyväksymällä yhteisen toiminnan 29. marraskuuta 199643.
Europolin huumeyksikkö osoitettiin viranomaiseksi, jolle jäsenvaltiot toimittavat
tietoja kemiallisesta profiloinnista.

Neuvosto hyväksyi 16. kesäkuuta 1997 uusia synteettisiä huumausaineita koskevaa
tiedonvaihtoa, riskien arviointia ja valvontaa koskevan yhteisen toiminnan44, jonka
tavoitteena on uusia synteettisiä huumausaineita koskevan nopean
tiedonvaihtojärjestelmän luominen jäsenvaltioiden, Europolin ja Euroopan
huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen sekä komission välille.
Tähän mennessä nopean tiedonvaihtojärjestelmän kautta on esitetty tietoja kahdesta
uudesta synteettisestä huumausaineesta, MBDB:sta ja 4-MTA:sta. Uutta välinettä on
tarpeen käyttää koko laajuudessaan ennen kuin päätetään, olisiko parempi pyrkiä
vieläkin tehokkaammin ennakoimaan tulevaa kehitystä.

3.3.2 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston mukaiset ohjelmat

OISIN

OISIN-ohjelma perustettiin yhteisellä toiminnalla 20.12.199645. Sen avulla pyritään
kehittämään ja lisäämään yhteistyötä jäsenvaltioiden poliisin, tullin ja muiden rikosten
torjunnasta vastaavien viranomaisten välillä46 sekä antamaan näille viranomaisille tietoa
vastaavien viranomaisten työmenetelmistä muissa jäsenvaltioissa.

                                                       
41 EYVL C 10, 11.1.1997.
42 EYVL L 322, 12.12.1996.
43 EYVL L 322, 12.12.1996.
44 EYVL L 167, 25.6.1997.
45 EYVL L 7, 10.1.1997.
46  - Tässä ohjelmassa ”rikosten torjunnasta vastaavalla viranomaisella” tarkoitetaan kaikkia
jäsenvaltioiden julkisia elimiä, jotka kansallisen lainsäädännön mukaisesti vastaavat rikosten
ehkäisemisestä, paljastamisesta ja torjunnasta.
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Monet Oisin-ohjelmasta tuetut hankkeet ovat liittyneet huumausaineiden kaupan
torjuntaan, joka on toistuvasti ollut kärjessä Oisin-ohjelman vuotuisen työohjelman
ensisijaisissa toimissa.
Toiminnan tuloksena odotetaan rikosten torjunnasta vastaavien viranomaisten saavan
lisätietoa vastaavien viranomaisten työmenetelmistä kaikkialla Euroopassa.

Näiden pyrkimysten toteuttamiseksi tuetaan seuraavia toimia:

- koulutus
- henkilövaihto ja toiminnallisen asiantuntemuksen tarjoaminen
- tutkimus, toiminnalliset selvitykset ja arviointi
- toiminnalliset hankkeet (suunnittelu- ja yhteenvetotapaamiset mukaan luettuina)
- tietojen vaihto.

Erityistä huomiota osoitetaan edelleen sellaisille hankkeille, jotka ovat avoimia myös
jäsenyyttä hakeneille maille komission Agenda 2000-asiakirjan ja ohjelman
perustamista koskevan yhteisen toiminnan 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kyseisessä
kohdassa todetaan, että ”näihin hankkeisiin voi osallistua jäsenyyttä hakeneista maista
olevia vastuuhenkilöitä, joita voidaan näin tutustuttaa unionin saavutuksiin tällä alalla
sekä edistää heidän valmistautumistaan jäsenyyteen, tai muista kolmansista maista
olevia vastuuhenkilöitä, jos tämä edistää hankkeiden tavoitteita.”

FALCONE

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 19. maaliskuuta 1998 järjestäytyneen
rikollisuuden torjunnasta vastaaville henkilöille tarkoitetun monivuotisen vaihto-,
koulutus- ja yhteistyöohjelman (Falcone-ohjelma)47. Ohjelma keskittyy neuvoston 28.
huhtikuuta 1997 hyväksymän järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan
toimintasuunnitelman toteuttamis- ja seurantatoimiin.

Falcone-ohjelman tavoitteena on torjuntaa ja lainsäädännön toteuttamista koskevan
monialaisen lähestymistavan kautta tukea Euroopan unionin kannalta hyödyllisiä
hankkeita, joihin osallistuu osanottajia useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta.
Ohjelmasta tuetaan erityisesti koulutusta ja vaihtoa, valmiuksien ja
toimintamenetelmien parantamiseen tarkoitettuja yhteistyöhankkeita järjestäytyneen
rikollisuuden torjuntaan liittyvää yhteistyötä varten, tutkimustoimintaa ja
erityistutkimuksia sekä muita tapoja parantaa valmiuksia, tavoitteena lujittaa ja
helpottaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja vähentää jäsenvaltioiden välisen
yhteistyön mahdollisia esteitä.

Toimenpiteet on tarkoitettu järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta vastaaville
henkilöille, joita ovat tuomarit, syyttäjät, poliisi- ja tulliviranomaiset, valtion
virkamiehet, verotuksesta, rahalaitosten ja julkisten hankintojen valvonnasta sekä
petosten ja lahjonnan torjunnasta vastaavat hallintoelimet sekä sellaisten
ammattiryhmien edustajat, joita edellä mainitun toimintasuunnitelman tiettyjen
suositusten täytäntöönpano saattaa koskea, sekä yliopistojen ja tieteen edustajat.
Näihin hankkeisiin voi osallistua oikeusalalla toimivia jäsenyyttä hakeneista maista tai

                                                       
47 EYVL L 99, 31.3.1998.
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muista yhteisön ulkopuolisista maista, jos tämän katsotaan edistävän hankkeiden
tavoitteiden saavuttamista.

Falcone-ohjelmasta rahoitettavien huumausaineita koskevien yhteistyöhankkeitten on
keskityttävä monialaisiin lähestymistapoihin, joita on kehitettävä rikollisjärjestöjen
toiminnan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

GROTIUS

Grotius-ohjelma perustettiin yhteisellä toiminnalla 28. lokakuuta 199648. Se on
edistämis- ja vaihto-ohjelma oikeusalalla toimiville ja tarkoitettu edistämään
oikeusjärjestelmien ja oikeuslaitosten keskinäistä tuntemusta ja helpottamaan
jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä. Ohjelma muodostaa kehyksen
oikeusalalla toimivien koulutus-, tiedotus-, tutkimus- ja vaihto-ohjelmille.

3.4 Schengen-toiminta huumausaineiden alalla

Schengen-sopimuksen jäsenvaltiot ovat toteuttaneet erilaisia täydentäviä toimia ja
yhteistyötä. Erityisen merkittävää on ollut huumausaineita käsittelevän Schengenin
työryhmän toiminta. Ryhmän aloitteilla ja ehdotuksilla on saavutettu hyviä tuloksia
huumausaineiden torjunnassa. Erityisen merkittäviä ovat toimenpiteet, joilla tähdättiin
ulkoisen rajavalvonnan parantamiseen sekä raja-alueyhteistyön laajentamiseen
tarkoituksena torjua huumekauppaa Schengenin yhteydessä. On huomattava myös
suoran ja käytännön yhteistyön lujittaminen poliisin ja tulliviranomaisten välillä sekä
toimenpiteet, joiden tavoitteena on helpottaa yhteistyötä tuomioistuinten sekä
oikeusviranomaisten kesken.

Huumausaineiden kysynnän valvonnan alalla on mainittava Schengenin sopimuksessa
esitetyt toimenpiteet, joita on toteutettu laillisten huumausaineiden rajat ylittävän
liikenteen osalta. Vuonna 1993 laadittiin todistus, joka sallii rajan ylittämisen
lääketieteelliseen hoitoon käytettävien huumausaineiden kanssa. Vuonna 1998
päivitettiin luetteloa niistä toimivaltaisista viranomaisista, jotka voivat antaa tai todistaa
oikeaksi tällaisen todistuksen.

IV. TOIMET KANSAINVÄLISELLÄ TASOLLA

4.1 Pohjoinen–etelä-ulottuvuus

– Välineet ja ohjelmat

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) täytäntöönpano, lisääntynyt tietoisuus
huumausaineiden aiheuttamasta uhasta sekä EU:n toimintaohjelma ajanjaksolle 1995–
1999 ovat lisänneet EU:n toimintaa huumausaineiden torjumiseksi kansainvälisellä
foorumilla ja suhteessa yhteisön ulkopuolisiin maihin ja alueisiin.

Koska vastuun jakaminen tunnustetaan yhä laajemmin huumausaineiden torjunnan
kansainvälisen yhteistyön kulmakiveksi, on tätä koskevia erityisiä lausekkeita

                                                       
48 EYVL L 287, 8.11.1996.
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sisällytetty myös EU:n ja yhteisön ulkopuolisten maiden ja alueiden välisiin
sopimuksiin. YUTP:n alalla huumekysymyksistä on tullut keskeinen aihe siinä
poliittisessa vuoropuhelussa, jota EU käy useiden eri maiden ja alueiden kanssa. Tämä
koskee KIE-maita, Kyprosta, Venäjää ja muita uusia itsenäisiä valtioita, Yhdysvaltoja,
Andien liiton, Keski-Amerikan ja Rion ryhmän maita, Karibian, Länsi-Afrikan ja
eteläisen Afrikan alueita, ja aihe on tulossa yhä tärkeämmäksi myös ASEM-maiden
kokouksissa. Vuonna 1998 EU hyväksyi yhteistyömekanismin Latinalaisen Amerikan
ja Karibian maiden kanssa, ja ensimmäinen tähän liittyvä kokous järjestettiin
huhtikuussa 1999. YUTP:n alalla on kuitenkin harvoin painostettu tiettyihin tuloksiin
esimerkiksi noudatettavan menettelyn osalta.

Yhteisön tasapainoinen ja yhtenäinen lähestymistapa huumausaineiden torjuntaan on
herättänyt kunnioitusta ja mielenkiintoa sekä kahdenvälisissä että monenvälisissä
tapaamisissa. Yhteisön ja Andien liiton hiljattain allekirjoittama rahoitussopimus, joka
on tulos alueiden välisestä vuoropuhelusta, on uusi osoitus siitä mitä yhteisö voi
saavuttaa myönteisillä toimilla ja vuoropuhelulla tuensaajavaltioiden kanssa
lainsäädännön yhdenmukaistamisen, rahanpesun ja lähtöaineiden alalla sen sijaan, että
sovellettaisiin yksipuolisia toimenpiteitä. Eurooppa-neuvoston aloite ja yhteisön tuki
ovat mahdollistaneet yhtenäisen ja johdonmukaisen toimintasuunnitelman kehittämisen
ja täytäntöönpanon Karibian alueella. Vuonna 1999 EU hyväksyi Latinalaista
Amerikkaa koskevan laaja-alaisen toimintasuunnitelman, johon sisältyy myös
alueidenvälinen yhteistyö Karibian alueen kanssa.

Kauppapolitiikkaan sisältyvä erityinen ’huumausainejärjestelmä’ liittyy Andien liiton ja
Keski-Amerikan maihin sovellettavaan EY:n maataloustuotteiden
tullietuusjärjestelmään , joka takaa näiden maiden useimmille tärkeille vientituotteille
vapaan pääsyn EU:n markkinoille. Huumausainejärjestelmässä kiinnitetään huomiota
tuensaajatalouksien kehittämiseen, jotta huumetuotannon tilalle voitaisiin luoda
vaihtoehtoisia työpaikkoja ja tulolähteitä. Tullietuusjärjestelyt, jotka on myönnetty
pääasiassa 1990-luvun alkuvuosina, on uusittu sillä edellytyksellä, että tuensaajamaat
jatkavat sellaisen politiikan täytäntöönpanoa, joka kannustaa huumekasviviljelmien
hävittämistä ja kestävää kehitystä. Koska tullietuusjärjestelmän on todettu vaikuttavan
suotuisasti huumausaineiden torjuntaan, sen soveltamista Andien liiton ja Keski-
Amerikan maihin on jatkettu 31. joulukuuta 2001 saakka, minkä lisäksi
teollisuustuotteiden tullietuusjärjestelmää on ensimmäistä kertaa alettu soveltaa Keski-
Amerikkaan. Keski-Amerikan ja Andien liiton maiden kanssa hiljattain pidetyissä
ministeritason tapaamisissa on jälleen todettu järjestelmän poliittinen hyödyllisyys sekä
järjestelmään tuensaajamaissa kohdistuva arvostus.

- Budjettikohdat

Kehitysmaiden huumevalvontahankkeisiin on myönnetty merkittävää rahoitusta. Tämä
koskee AKT-maita ja rahoitusyhteistyötä ja teknistä yhteistyötä Latinalaisen Amerikan
kanssa koskevan budjettikohdan ansiosta myös laajaa hanketta, joka koskee
vaihtoehtoisen kehityksen tukemista Boliviassa (Chapare), Perussa (Pozuzo-Palcazu)
ja Kolumbiassa sekä alueellisten valmiuksien kehittämistä eteläisessä Afrikassa.

Toinen merkittävä väline huumausaineita koskevien hankkeitten rahoittamisessa
kehitysmaissa on ollut budjettikohta, josta rahoitetaan pohjoinen–etelä-yhteistyötä
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huumeiden ja niiden väärinkäytön torjumiseksi. Budjettikohdan rajalliset määrärahat
sekä varojen suuri kysyntä ovat johtaneet siihen, että on valittu suhteellisen pieniä
hankkeita, joilla on katalyyttinen / pilottiasema ja -vaikutus. Välimeren, Latinalaisen
Amerikan ja Aasian maat sekä AKT-maat saavat kutakin aluetta kohti hieman yli 2
miljoonaa ecua vuodessa tästä budjettikohdasta.

Vuosien kuluessa varat ovat menneet instituutioiden kehittämiseen (yleissuunnitelman
laatiminen) sekä kysynnän ja tarjonnan vähentämiseen tähtääviin toimiin. Kysynnän
vähentämisen osalta suurin osa toimista on toteutettu kansalaisjärjestöjen kautta ja ne
ovat käsittäneet huumeiden väärinkäytön ehkäisyä sekä väärinkäyttäjienhoitoa ja
kuntoutusta koskevia toimia. Toimilla tuetaan myös kansallisen huumausaineiden
seurantakeskuksen perustamista (Venezuela). Tarjonnan vähentämiseen tähtäävät
pyrkimykset suuntautuvat tavallisesti rahanpesun ja kemiallisten lähtöaineiden
kulkeutumisen ehkäisemiseen pikemminkin kuin varsinaisiin
lainvalvontatoimenpiteisiin.

- Arviointi

EY:n ulkoisten pyrkimysten menestymistä huumausaineiden torjunnassa on mitattava
kahdella tavalla. Ensinnäkin on otettava huomioon haasteen laajuus, joka varsinkin
tässä tapauksessa on valtava. Toiseksi on arvioitava käytettävissä olevat välineet ja
keinot, jotka kauppapolitiikan osalta ovat runsaat, mutta taloudellisten resurssien osalta
rajalliset. Lisäksi menestystä arvioitaessa on tunnustettava se, että EY:n toiminta voi
olla ainoastaan täydentävää ja parhaissa tapauksissa tuensaajamaiden omaa toimintaa
kannustavaa. Näiden kolmen näkökannan osalta voidaan todeta, että EY:n pyrkimykset
ovat olleet varsin menestyksellisiä.

4.2 Phare-ohjelman useita edunsaajia koskeva huumausaineohjelma

Ohjelmalla oli seuraavia vaikutuksia asianomaisella alueella:

– Politiikan kehittäminen: ohjelma (a) lisäsi huumausaineita koskevaa tietoisuutta KIE-
maissa ja edisti monialaisen ja koordinoidun huumausainepolitiikan kehittämistä, (b)
lisäsi kyseisten maiden kykyä kehittää huumausaineita koskevia tietojärjestelmiä ja
strategioita Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen
menetelmien mukaisesti ja (c) auttoi muodostamaan tarkemman kuvan tilanteesta KIE-
maissa, maiden toteuttamista toimista ja niiden ensisijaisesta tukitarpeesta
huumausaineiden alalla.

– Huumausaineiden kysynnän vähentäminen: ohjelma (a) korosti huumausaineiden
kysynnän vähentämisen merkitystä tasapainoisen lähestymistavan takaamiseksi KIE-
maissa, (b) lisäsi tietoisuutta monialaisen ja yhdennetyn lähestymistavan merkityksestä
kysynnän vähentämisessä ja (c) lisäsi alan ammattilaisten kapasiteettia.

– Huumausaineiden tarjonnan vähentäminen: ohjelma helpotti lainsäädäntöjen ja
standardien lähentämistä lähtöaineiden seurannan ja rahanpesun aloilla.

Huumausaineiden kysynnän vähentämistä koskevaa pilottihanketta koskeva ulkoinen
arviointi toteutettiin vuonna 1996, ja se tuotti suosituksia hankkeen seurantavaiheen
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määrittämiseksi. Vuonna 1997 seuranta- ja arviointivirasto (OMAS) suoritti vuosien
1992 ja 1993 ohjelmien yleisen arvioinnin. Arvioinnissa tunnustettiin ohjelman kautta
toteutettujen toimien suuri määrä, mutta todettiin kuitenkin, että ohjelmat eivät ole
vielä saavuttaneet toivottuja tavoitteita, pääasiassa siksi, että ne ovat epäselviä tai
epärealistisia. Arvioinnissa todettiin myös, että ohjelmat vaikuttivat keskittyvän
enemmän hankkeitten kehittämiseen kuin huumausaineiden valvontaa koskevien
selkeiden tavoitteiden saavuttamiseen. Vuosien 1996–1997 ohjelmien ulkoisen
arvioinnin tulosten arvioidaan olevan käytettävissä vuoden 1999 loppuun mennessä.

4.3 Huumausaineita ja järjestäytynyttä rikollisuutta käsittelevän eurooppalaisen
konferenssin asiantuntijaryhmä

Huumausaineita koskevan eurooppalaisen konferenssin yhteydessä perustettiin
asiantuntijaryhmä, jonka tavoitteena oli jäsenvaltioiden välisen rajayhteistyön turvin
torjua korruptiota, järjestäytynyttä rikollisuutta, laitonta kauppaa ja rahanpesua
Euroopassa. Työryhmän työn perusteella neuvoston puheenjohtajana toimiva Saksa on
laatinut suosituksia, jotka koskevat erityisesti tarvetta sisällyttää EU:n
toimintaohjelmaan huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemiseksi (2000–2004)
asianmukaiset resurssit huumausaineiden väärinkäytön torjumiseksi Keski- ja Itä-
Euroopassa sekä Keski-Aasiassa.

4.4 Suhteet teollistuneisiin maihin

Suhteissa teollisuusmaihin yhteistyö huumausaineiden alalla on keskittynyt tietojen
vaihtoon sekä yhteistyöhön erilaisissa ohjelmissa, jotka koskevat huumeongelmista
vakavimmin kärsiviä alueita. Sekä kahden- että monenvälisellä tasolla huumekauppaan
liittyvät ongelmat on tunnustettu merkittäväksi alueeksi, jolla yhteistyötä on edelleen
kehitettävä ja lujitettava.

• Yhdysvallat

Laajinta yhteistyö on ollut Yhdysvaltojen kanssa. Uuden transatlanttisen agendan
mukaisesti EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö huumausaineiden torjunnassa on
tehostunut viime vuosina. Yhdysvaltojen ja EU:n kahdenvälinen sopimus
huumausaineiden kemiallisten lähtöaineiden valvonnasta tehtiin Haagissa toukokuussa
1997. Toinen EU:n ja Yhdysvaltojen uuden transatlanttisen agendan mukaisen
yhteistyön tulos on yhteisrahoitettu rahanpesua koskeva alueellinen ohjelma sekä
Barbadosin toimintasuunnitelmaan liittyvä yhteistyö merenkulkualalla. Karibian
huumausaineita koskeva EU:n aloite oli merkittävä panos, joka paransi yhteistyötä
huumekaupan, rahanpesun ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi alueella.
Osapuolet ovat ilmaisseet halunsa jatkaa ja kehittää nykyistä yhteistyötä Karibian
alueella ja laajentaa sitä mahdollisuuksien mukaan muille alueille, kuten Latinalaiseen
Amerikkaan, Afrikkaan ja Keski-Aasiaan. Lisäksi EU:n ja Yhdysvaltojen välisiin
suhteisiin kuului tiivis yhteistyö Yhdysvaltojen ja Euroopan lainvalvontaviranomaisten
välillä sekä Yhdysvaltojen osallistuminen EU:n monialaiseen järjestäytynyttä
rikollisuutta käsittelevään ryhmään. Toiminta jatkuu tulevina vuosina.

• Kanada
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EU:n ja Kanadan yhteinen toimintasuunnitelma allekirjoitettiin 17. joulukuuta 1996.
Sen tavoitteita olivat yhteistyö Dublinin ryhmän tehokkuuden lisäämiseksi
huumausaineiden torjumiseen osoitetun kansainvälisen avun epävirallisena
koordinointifoorumina, kemiallisten lähtöaineiden huumekauppaan kulkeutumista
koskevan sopimuksen laatiminen sekä yhteistyö Karibialla ja muilla alueilla (Afrikka)
toteutettavissa huumausaineiden torjuntahankkeissa. Keskusteluja mahdollisuudesta
tehdä lähtöaineita koskeva sopimus Kanadan kanssa käytiin vuonna 1997, mutta
sopimusta ei ole vielä tehty.

• Japani

EU:n ja Japanin välisen ministeritason tapaamisen aikana lokakuussa 1998 todettiin,
että kokemusten ja tiedon vaihtoa osapuolten välillä tulisi kannustaa. Japanin entinen
pääministeri on perustanut komitean edistämään huumausaineiden väärinkäytön
ehkäisemistä. Komitea on esittänyt huumausaineiden väärinkäytön ehkäisyä koskevan
viisivuotisen strategian, joka tukee suuntaviivojen laatimista keskipitkän aikavälin
toimenpiteille tällä alalla. EU:n ja Japanin välisten huippukokousten yhteydessä on
otettu esiin alaa koskevan vuoropuhelun käynnistäminen, joka voisi kehittyä
asiantuntijaryhmien väliseksi säännölliseksi tietojenvaihdoksi. Tätä korostettiin
erityisesti Japanin hallituksen helmikuussa 1999 järjestämässä Aasian
huumausainelainsäädännön noudattamisen valvontaa koskevassa konferenssissa, johon
osallistui edustajia Kambodžasta, Kiinasta, Laosista, Burmasta, Thaimaasta,
Vietnamista, YK:n kansainvälisestä huumeiden valvontaohjelmasta, Yhdysvalloista ja
Euroopan komissiosta.

• G8

Monenvälisellä tasolla järjestettiin Birminghamissa toukokuussa 1998 huippukokous,
jossa G8-maiden valtionpäämiehet kannattivat YK:n yleiskokouksen huumausaineita
käsittelevän erityisistunnon järjestämistä ja ilmaisivat jälleen halunsa kehittää laaja-
alaista strategiaa kaikkien huumausaineongelmaan liittyvien seikkojen ratkaisemiseksi.
G8-maat vakuuttivat sitoutuvansa kumppanuuteen ja jaettuun vastuuseen
kansainvälisessä yhteisössä huumausaineiden torjumiseksi, mukaan luettuna yhteistyön
vahvistaminen huumausaineiden ja niiden kemiallisten lähtöaineiden laittoman kaupan
hillitsemiseksi, toimet kysynnän vähentämiseksi G8-maissa, huumausaineriippuvuuden
vähentämispolitiikka ja laittomien huumekasviviljelmien hävittämiseen tähtäävä yleinen
lähestymistapa. G8-maat panivat tyytyväisinä merkille YK:n kansainvälisen huumeiden
valvontaohjelman hiljattain esittämät aloitteet, joihin sisältyy vaihtoehtoisten ja
luotettavien kehitysohjelmien ja tavoitteiden laatiminen olemassa olevien
rahoitusjärjestelmien turvin.

• Kiina

Komission maaliskuussa 1998 antamassa tiedonannossa ”Kokonaisvaltaisen
kumppanuussuhteen luominen Kiinan kanssa” korostetaan tarvetta edistää todellista
vuoropuhelua ja kannustaa yhteistyötä Kiinan kanssa monilla eri aloilla huumekaupan
torjuminen mukaan luettuna.

V. YLEISARVIO
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Yleisarviona voidaan todeta seuraavaa:

- Sisäiset politiikat

Huumausainepolitiikan avulla ei ole tähän mennessä pystytty poistamaan itse
huumeongelmaa. Huumekauppaan liittyvä rikollisuus ja rikokset, joita liittyy
huumeiden hankkimiseen omaan käyttöön, ovat edelleen vakava ongelma kaikissa
EU:n jäsenvaltioissa. Lainvalvonnan tehostamisen myötä vankilat ovat täyttyneet
huumerikollisista. EU:n jäsenvaltiot ovat tämän vuoksi käyttäneet yhä enemmän
voimavaroja huumausaineiden väärinkäytön ennaltaehkäisyyn. Aidsin leviämisellä on
ollut tärkeä asema kehitettäessä hankkeita suonensisäisten huumausaineiden käytön
riskien vähentämiseksi. Tällaiset ehkäisevät toimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Jos
jäsenvaltiot vähentävät merkittävästi sosiaalialan rahoitusta, sekä tarjonnan että
kysynnän vähentämiseen tähtäävä tasapainoinen lähestymistapa saattaa vaarantua.

Rikosoikeuden alalla jäsenvaltiot ovat pyrkineet useiden vuosien ajan sisällyttämään
lainvalvontajärjestelmään tiettyjä toimenpiteitä, joiden erityistavoitteena on kysynnän
vähentäminen. Rikosoikeudellisen järjestelmän (poliisi- ja syyttäjäviranomaiset,
tuomioistuimet ja rangaistuslaitokset) toimenpidevalikoima ei enää rajoitu yksinomaan
rangaistuksiin. Useimmat jäsenvaltiot ovat luoneet tiedotus- ja neuvontapalveluja
huumerikoksista tuomituille. Kaikissa jäsenvaltioissa on säädöksiä, joiden ansiosta
vankeusrangaistus ei ole ainoa vaihtoehto huumerikoksesta tuomitulle. Pakollisten ja
vapaaehtoisten hoitomuotojen tehokkuutta vertaillaan arviointitutkimuksissa, mutta
niihin suhtaudutaan edelleen eri tavoin.

- Ulkoiset toimenpiteet

EU:ssa on edistytty merkittävästi huumausaineiden torjuntaan liittyvässä
kansainvälisessä yhteistyössä. Huumepolitiikan ja huumausaineita koskevien
toimenpiteiden koordinointi on tehostunut, mutta sitä olisi lujitettava edelleen.
Yhteisesti käynnistetyt EU:n aloitteet ovat pohjustaneet yhteistyön tiivistämistä paitsi
EU:ssa myös EU:n ja yhteisön ulkopuolisten maiden välillä. Näiden uusien poliittisten
aloitteiden ansiosta on laadittu ja hyväksytty toimintasuunnitelmia yhdessä Karibian,
Latinalaisen Amerikan ja eteläisen Afrikan maiden kanssa. Toimintasuunnitelmat ovat
osoittautuneet hyödyllisiksi välineiksi, joiden ansiosta on voitu tehostaa koordinointia
ja samalla varmistaa käytännön toimenpiteiden täydentävyys, ja välttää siten
yksittäisten rahoittajien antaman avun päällekkäisyys.
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Liite II

HUUMAUSAINEIDEN KYSYNNÄN VÄHENTÄMISEN

NYKYSUUNTAUKSET

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen keräämien
tietojen perusteella voidaan todeta, että:

a) ehkäisevän toiminnan alalla on havaittavissa yleinen suuntaus kohti eriytymistä,
jossa hyödynnetään kaksiosaista strategiaa: suurelle yleisölle suunnattua yleistä
koulutusta ja terveyttä edistäviä toimia täydennetään muita huonommassa asemassa
oleville ja riskiryhmille suunnatuilla erityistoimilla,

b) Euroopan huumeidenkäyttäjien tuki on yhä enenevässä määrin kanavoitumassa
eriytettyihin, yksilöllisiin palveluihin samalla kun olemassa olevia palveluja pyritään
koordinoimaan ja yhteistyörakenteita parantamaan.

Ehkäisevässä työssä on yhä enemmän korostettu opetusohjelmien käynnistämistä hyvin
nuorille keinona ehkäistä myöhempää huumeidenkäyttöä. Laaja-alaiset yhteisölliset
ehkäisevät ohjelmat ovat Euroopassa kuitenkin harvinaisia. Eurooppalaiset arvioinnit
tarjoavat näyttöä siitä, että vuorovaikutustaitojen parantaminen, itsenäisyys ja kyky
vastustaa ympäristön paineita ovat ratkaisevia tekijöitä huumeiden väärinkäytön
ehkäisemisessä.

Vertaisryhmähankkeet ovat osoittautuneet hyödylliseksi keinoksi sisällyttää
varhaisvaiheen ehkäiseviä toimia nuorison vapaa-ajan viettoon.

Joukkotiedotuskampanjoilla saattaa olla huumetietoisuutta lisäävä vaikutus.
Kampanjoita on kuitenkin arvioitu hyvin vähän.

Internetiä käytetään yhä enemmän tiedon levittämiseen. Euroopan huumausaineiden ja
niiden väärinkäytön seurantakeskus tarjoaa Internetissä arviointiin ja kokemusten
vaihtoon liittyviä palveluja ohjelmille ja ammattilaisille.

Varhaiset puuttuminen ja riskiryhmät: kaikkialla EU:ssa pyritään yhä enemmän
vähentämään haittoja, joita syntyy, kun nuoret kokeilevat ekstaasia ja muita huumeita
tanssitilaisuuksissa. Tämän luonteeltaan erityisesti eurooppalaisen lähestymistavan
myötä pyritään kehittämään tukitoimenpiteitä nimenomaan nuorten tanssikulttuurin
puitteissa. Erityistoimenpiteinä on järjestetty "turvallisia tapahtumia" (safe raves),
joiden yhteydessä tarjotaan ilmaista juomavettä sekä järjestetään lepoalueita, tiedotusta
ja neuvontaa sekä paikan päällä toteutettavaa testausta.
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Etsivään työhön perustuvat strategiat, kohdennettu itsehoito ja vertaisryhmille
suunnatut hankkeet ovat saavuttaneet riskiryhmät ja syrjäytyneet ryhmät usein
normaalin sosiaalisen turvaverkoston välityksellä.

Näillä strategioilla on saavutettu rohkaisevia haittojen vähentämiseen liittyviä tuloksia
terveys- ja riskikäyttäytymistä muuttamalla ja tavoitettu huumausaineita kokeilevia
ryhmiä varhaisessa vaiheessa.

Infektiotautien ehkäisy: uusien HIV-tapausten määrä on laskenut mutta C-hepatiitin
määrä on hälyttävästi lisääntynyt suonensisäisesti huumeita käyttävien parissa.
Haittojen vähentämistoimenpiteillä on ollut suuri merkitys HIV:n leviämisen
rajoittamisessa. Monissa EU-maissa on saavutettu tuloksia yhdistämällä eri strategioita,
kuten metadonylläpitohoitoa, ruiskujen ja neulojen vaihtojärjestelmiä, helposti
saatavilla olevia (matalan kynnyksen) palveluita sekä tiedotuskampanjoita. Tällä ei
kuitenkaan ole havaittu olevan vaikutusta C-hepatiitin tartuntaan tai
huumeidenkäyttäjien sukupuolikäyttäytymisen muutoksiin HIV-infektion tartunnan
osalta. Myös huumeidenkäyttäjien tuberkuloositartunnat ovat huolestuttavan yleisiä.

Korvaavaan hoitoon perustuvat ohjelmat: sitä mukaa kuin korvaavaan hoitoon
perustuvat ohjelmat ovat yleistyneet EU:n jäsenvaltioissa, on lisääntynyt myös tarve
varmistaa niiden jatkuvuus ja laatia selkeät osoittimet niiden tehokkuudesta. Metadonin
tehokkuus terveyden ja yhteiskunnallisen integroimisen kannalta on tunnustettu, mutta
korvaavan hoidon yleistyminen tuo mukanaan myös laadunvalvontaan liittyviä
ongelmia.

Metadonin rajoitukset ovat johtaneet useiden vaihtoehtojen tutkimiseen, joita ovat
esimerkiksi LAAM, buprenorfiini ja reseptilääkkeenä saatava heroiini. Kaikissa EU:n
jäsenvaltioissa tunnustetaan useiden henkilökohtaisiin tarpeisiin räätälöityjen
korvaushoito- ja huumeista vapaiden avohoito- sekä laitoshoitovaihtoehtojen merkitys.
Myös tehokkaan jatkohoidon tarve ja tarve hoitolaitosten ja yleisten terveys- ja
sosiaalipalvelujen väliseen yhteistyöhön tunnustetaan laajasti.

Rikosoikeudellinen politiikka: Tarjonnan vähentämiseen liittyvien perinteisten
toimiensa lisäksi poliisi osallistuu yhä enemmän myös kysynnän vähentämiseen ja
valistustyöhön sekä yhteisön kumppanuutta tukeviin strategioihin. Kaikki EU:n
jäsenvaltiot tarjoavat huumausainerikollisten vangitsemiselle vaihtoehtoja, jotka
perustuvat henkilön ohjaamiseen vankilasta hoitoon tai yhdyskuntapalvelukseen.

Erityisryhmät: Useat valtiot ovat tunnustaneet sukupuoleen perustuvien
lähestymistapojen tarpeen huumeiden väärinkäytön ehkäisemisessä, ja Euroopassa
ovatkin yleistymässä laitokset, joissa käsitellään naisten erityisiä hoitotarpeita, jotka
liittyvät äitiyteen, seksuaaliseen väkivaltaan ja prostituutioon. Joissakin maissa on
pyritty ratkaisemaan huumeiden väärinkäyttäjien tarpeita heidän etnisen ja kulttuurisen
taustansa pohjalta. Myös hoidon tarjoaminen huumeidenkäyttäjien lapsille on yhä
tärkeämpi ehkäisy- ja hoito-ohjelmien osa-alue.
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Liite III

LAINSÄÄDÄNNÖN JA TOIMINTATAPOJEN NYKYINEN KEHITYS

A. Katsaus EU:n jäsenvaltioiden huumelainsäädännön ja toimintatapojen
yhteneväisyyksiin ja eroihin

Kun poliittiset päättäjät ja tiedemiehet keskustelevat huumeidenkäytön ja rikollisuuden
yhteyksistä ja keinoista vähentää tai jopa poistaa niiden haitallisia seurauksia,
ongelmavyyhden monimutkaiset suhteet saavat eri näkökannat vaikuttamaan
suorastaan vastakkaisilta. Kun keskustelussa on lisäksi otettava huomioon ongelman
lukuiset eri ulottuvuudet, kuten sosioekonomiset tekijät (esim. laittomien markkinoiden
tuotanto, kauppa, järjestäytynyt rikollisuus), asenteet ja käyttäytyminen (esim.
elintavat), huumausaineiden biolääketieteelliset vaikutukset, kulttuuriset ja poliittiset
näkökohdat, on objektiivisen ja selkeän lähestymistavan määrittäminen ymmärrettävästi
varsin vaikeata.

Vuodesta 1995 alkaen komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston
puheenjohtajamaan yhdessä järjestämissä konferensseissa ja seminaareissa on
määritetty aloja, joilla tiiviimpi unionin tasoinen yhteistyö on tarpeen huumausaineiden
torjunnan tehostamiseksi. Näissä tapaamisissa on ilmennyt, että EU:n kansalliset
huumausainelainsäädännöt ovat huomattavan yhdenmukaisia, koska niissä noudatetaan
huumausaineita koskevia YK:n yleissopimuksia. Myös kemiallisia lähtöaineita ja
rahanpesua koskevan EY:n lainsäädännön tehokas saattaminen osaksi kansallista
lainsäädäntöä muodostaa 15 jäsenvaltion yhteisen oikeuskehyksen.

Tapaamisten tulokset49 osoittavat kuitenkin, että kansallisissa lainsäädännöissä on
eroja, erityisesti:

- huumekaupasta ja huumeiden hallussapidosta säädetään hyvin erilaisia
seuraamuksia

- lähestymistapa huumausaineiden käyttöön vaihtelee

- joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädännössä erotetaan toisistaan yhtäältä kannabis ja
kannabistuotteet ja toisaalta muut huumausaineet (jotka kuvataan hyvin eri tavoin);
erottelu koskee rikoksen ja rangaistuksen/seuraamuksen määrittelyä huumeiden
käytön, hallussapidon ja kaupan osalta.

Eroavuudet pienenevät, kun tarkastellaan tapaa, jolla oikeusviranomaiset soveltavat
lainsäädäntöä käytännössä:

                                                       
49 Euroopan huumausainepolitiikkaa koskeva konferenssi (Bryssel 7.–8. joulukuuta 1995) ja
seurantatyöryhmän tapaaminen, jossa käsiteltiin kansallisen huumelainsäädännön soveltamista (25.–
26. maaliskuuta 1996). Yhteenveto keskusteluista ja päätelmistä. Esite saatavilla Internetistä (EU:n
Europa-palvelin).



62

- lääketieteellisiä ja sosiaalisia toimenpiteitä suositaan vankeuden sijaan, erityisesti
tapauksissa, joissa huumeidenkäyttäjät haluavat hoitoon

- kun kyseessä satunnainen käyttö ilman raskauttavia seikkoja, huumeidenkäyttäjää
kehotetaan pidättäytymään vastaisuudessa huumeidenkäytöstä ja hänelle määrätään
sakko tai hallinnollinen seuraamus

- vankeustuomiota käytetään rangaistusmuotona ainoastaan silloin, kun kyseessä
on merkittävä määrä huumeita tai kun tapaukseen liittyy raskauttavia seikkoja

- kannabistuotteiden käyttöön sovelletaan lievempiä seuraamuksia

- laittomasta kaupasta rangaistaan ankarasti kaikissa jäsenvaltioissa

- lievempiä rangaistuksia sovelletaan käyttäjä-kaupustelijoiden tapauksessa
(käyttäjät, jotka myyvät huumausaineita rahoittaakseen oman käyttönsä).

Koska tuomioistuimilla on huomattava harkintavalta tuomiosta päätettäessä, suuria
eroavaisuuksia voi kuitenkin esiintyä sekä jäsenvaltioiden että niiden eri alueiden
välillä.

Komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston puheenjohtajamaan yhdessä
järjestämää konferenssia ja seminaaria vuonna 1995/96 varten laaditun komission
vertailevan tutkimuksen perusteella on laadittu päivitetty vertaileva tutkimus Euroopan
huumelainsäädännöstä Wienissä kokoontuvaa Eurooppa-neuvostoa varten.
Tulevaisuudessa Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
voisi olla avuksi tutkimuksen päivittämisessä.

Kun otetaan huomioon kaikki nämä tekijät, voidaan todeta, että lainsäädännöt ovat jo
varsin yhdenmukaisia ja että tällä hetkellä niiden lähentäminen edelleen ei ole
toteuttamiskelpoinen tavoite lukuun ottamatta tapauksia, joissa on täytettävä
oikeudellinen tyhjiö. Tällainen oli synteettisten huumausaineiden valvonta, jonka osalta
puute täytettiin yhteisellä toiminnalla, joka hyväksyttiin 16. kesäkuuta 1997. Se koskee
tietojen vaihtoa, riskien arviointia sekä uusien synteettisten huumausaineiden
valvontaa50.

Huomion tulisi kuitenkin painottua enemmän siihen, kuinka huumausaineiden kysyntää
voidaan vähentää. Huumausaineiden torjunnan ehkäisyä, siihen liittyvää valistusta ja
kuntoutusta koskevia toimia on tehostettava ja niitä varten on saatava lisää varoja,
koska nuorten keskuudessa näyttää esiintyvän väärinkäsityksiä huumausaineiden
väärinkäytön vaaroista.

Myös jäsenvaltioiden poliisi-, oikeus- ja tulliviranomaisten välinen tehokas käytännön
yhteistyö on tärkeää. On myös painotettava kumppanuuteen perustuvan monialaisen
lähestymistavan soveltamista ongelmaan siten, että kaikki alan toimijat kansallisella,
alueellisella ja kaupunkien tasolla osallistuvat siihen aktiivisesti.

                                                       
50 EYVL L 167, 25.6.1997.
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Dublinissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto yhtyi näihin päätelmiin. Samoin teki
Euroopan parlamentti 6. lokakuuta 1998 antamassaan päätöslauselmassa, joka koski
eurooppalaista yhteistyötä YK:n yleiskokouksen huumausaineita käsittelevässä
erityisistunnossa (UNGASS).51

Neuvosto tarkastelee säännöllisesti tilannetta EU:n jäsenvaltioissa sen jälkeen kun 17.
joulukuuta 1996 hyväksyttiin yhteinen toiminta Euroopan unionin jäsenvaltioiden
lainsäädäntöjen ja toimintatapojen lähentämisestä huumeiden väärinkäytön torjumiseksi
sekä laittoman huumausainekaupan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi52.

Tämä mahdollistaa yhteisten suuntausten ja eroavaisuuksien tunnistamisen
lainsäädännöissä ja toimintatavoissa ja muodostaa perustan tietojen ja parhaiden
toimintatapojen vaihtamisen edistämiselle.

B. Huumausaineiden määrääminen huumeista riippuvaisille

Joitakin ajankohtaisia huumausaineisiin liittyviä aiheita on käsitelty laajasti
tiedotusvälineissä ja niiden osalta on esitettävä objektiivinen tilanne. Tämä koskee
erityisesti huumaavien lääkeaineiden ja varsinkin heroiinin määräämistä huumeiden
väärinkäyttäjille.

Narkoottisia aineita koskevassa YK:n yleissopimuksessa vuodelta 1961, sellaisena kuin
se on muutettuna vuoden 1972 pöytäkirjalla, todetaan, että narkoottisten aineiden
lääketieteellinen käyttö kivun ja tuskien lievittämiseen on välttämätöntä ja että on
huolehdittava riittävällä tavalla siitä, että narkoottisia aineita on käytettävissä tähän
tarkoitukseen. Samalla kuitenkin tunnustettiin, että narkoottisten aineiden väärinkäyttö
on ihmisille vakava vaara.

Vuoden 1961 yleissopimuksen sopimuspuolet sitoutuvat toteuttamaan tarvittavat
lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimenpiteet rajatakseen narkoottisten aineiden
tuotannon, valmistuksen, viennin, tuonnin, jakelun, kaupan, käytön ja hallussapidon
ainoastaan lääketieteellisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin. Kansainvälisissä
huumausaineiden valvontaa koskevissa yleissopimuksissa ei määritellä millään tavoin
ilmausta ”lääketieteellinen ja tieteellinen tarkoitus”. Yleissopimusten sopimuspuolet
vastaavat itse täytäntöönpanolainsäädännöstä ja eri valtioissa päädytään mahdollisesti
erilaisiin tulkintoihin laillisista lääketieteellisistä ja tieteellisistä tarkoituksista.

Katsaus nykyisiin toimintatapoihin narkoottisten aineiden määräämisessä eri maissa
paljastaa, että näitä aineita määrätään pitkäaikaisen kroonisen
huumausaineriippuvuuden hoitamiseksi sekä reaktiona suonensisäisten
huumausaineiden käytön nopeaan lisääntymiseen. Metadoni on opiaattiriippuvuudessa
yleisimmin käytetty korvaava aine. Useiden vuosien ajan on kuitenkin tutkittu
buprenorfiinin (kauppanimi Subutex) käyttöä mahdollisesti käyttökelpoisena
korvaavana aineena ja se onkin otettu käyttöön opiaattiriippuvaisten hoidossa
Ranskassa ja hiljattain myös joissakin muissa jäsenvaltioissa, mm. Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja Suomessa. Heroiinia määrätään huumeriippuvaisille vain

                                                       
51 D’Anconan mietintö. Asiak. A4-0211/98.
52 EYVL L 342, 31.12.1996.
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muutamassa jäsenvaltiossa. Sveitsissä tehtiin kansanäänestyksellä päätös jatkaa
heroiinin määräämistä kokeiluvaiheen jälkeen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on jo
vuosia määrätty heroiinia, tosin pienemmässä mittakaavassa; heroiinia voivat laillisesti
määrätä vain sisäministerin valtuuttamat lääkärit. Alankomaissa kokeillaan parhaillaan
heroiinin määräämistä tiukassa lääketieteellisessä valvonnassa kroonisille
huumeidenkäyttäjille.
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YHTEISÖN RAHOITUS HUUMAUSAINEIDEN ALALLA VUONNA 1998

BUDJETTIKOHDAT TOIMENPIDETYYPIT53

Yhteisön sisäiset
Erityiset
huumausaineisiin
liittyvät kohdat
B3-4302: Yhteisön
toimintaohjelma
huumausaineiden
väärinkäytön
ehkäisemiseksi (1996–
2000)

16 vuoteen 2000 mennessä toteutettavaa toimea, jotka on ryhmitelty kahteen ryhmään
(a) tiedot, tutkimus ja arviointi sekä (b) tiedotus, terveyskasvatus ja koulutus.

B3-441: Euroopan
huumausaineiden ja
niiden väärinkäytön
seurantakeskus

Seurantakeskuksen tavoitteena on tukea huumausaineisiin liittyvän tiedon keräämistä
EU:n tasolla. REITOX-verkon kansallisilla keskuksilla on ratkaiseva asema verkon
toteutuksessa.

                                                       
53 Tiedot perustuvat EY:n REITOX-tietokannan tietoihin.
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Muut kuin erityisesti
huumausaineisiin
liittyvät kohdat
B3-1001: Sokrates Huumausaineiden väärinkäytön torjuminen ei ole ohjelman keskeisiä aiheita eikä

ohjelmaan kuulu tätä koskevaa erityistä toimintaa, mutta aihe voi olla tukikelpoinen
opetusaihe useimmilla koulutustasoilla ja useimmissa toimissa Sokrates-ohjelmassa.

B3-1010/B-3-1011:
Nuorten Eurooppa /
Eurooppalainen
vapaaehtoispalvelu

Huumausaineiden väärinkäytön torjuminen ei ole Nuorten Eurooppa -ohjelman
keskeisiä aiheita, mutta siihen voidaan myöntää tukea seuraavien toimintojen
yhteydessä: nuorisovaihdon helpottaminen, paikallisen toiminnan kannustaminen ja
erityisesti epäsuotuisista oloista tulevien nuorten osallistumisen helpottaminen.

B3-1021: Leonardo da
Vinci

Huumausaineiden väärinkäytön torjuminen ei ole Leonardo da Vinci -ohjelman
keskeisiä aiheita, mutta siihen voidaan myöntää tukea sosiaalisen syrjäytymisen
torjumiseen tähtäävien toimien yhteydessä.

B6-7142: Biolääketiede
ja terveys

Neljännen puiteohjelman Biomed 2 -ohjelman yhteydessä on viidelle
tutkimushankkeelle myönnetty rahoitusta yhteensä 2,9 miljoonaa ecua.
Tutkimushankkeet koskevat seuraavia aiheita: kasvuhormonidopingin jäljittämiseen
soveltuvan metodologian kehittäminen, kroonisen kivun mekanismien analyysi
hoitostrategioiden kehittämiseksi, huumausaineriippuvuuden dopamiini D3 reseptori
sen asema huumausaineriippuvuudessa jne. Hankkeet käynnistettiin vuonna 1996 ja ne
päättyvät vuoden 1999 lopulla.

B2-1422: Employment-
INTEGRA

Vuonna 1998 valittiin rahoitettavaksi vuoden 1997 ehdotuspyynnön tuloksena
230 hanketta (määrärahat yhteensä noin 55 miljoonaa ecua). Hankkeet koskivat
marginaaliryhmien uudelleenintegroimista työpaikoilla huumausaineiden väärinkäyttäjät
mukaan luettuina. Hankkeiden kesto on kolme vuotta (1998–2000)

B5-800: Yhteistyö
oikeus- ja sisäasioissa

Oikeus- ja sisäasioiden alalla rahoitettiin vuonna 1998 OISIN-ohjelmasta (rikosten
torjunnasta vastaavien viranomaisten yhteistyön vahvistaminen) 18 hanketta, jotka
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(OISIN, FALCONE,
GROTIUS)

koskivat huumausaineita ja niillä käytävää kauppaa. FALCONE-ohjelmasta
(järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yhteistyö) rahoitettiin 6 hanketta ja
GROTIUS-ohjelmasta (oikeusalalla toimivien viranomaisten yhteistyön lujittaminen)
rahoitettiin 1 hanke.

Yhteisön ulkopuoliset
Erityiset
huumausaineisiin
liittyvät kohdat
B7-6210: Pohjoinen–
etelä-yhteistyö
huumeiden ja niiden
väärinkäytön torjunnassa.

Budjettikohdasta rahoitetaan huumausaineiden kysynnän ja tarjonnan vähentämistä
koskevia hankkeita kehitysmaissa. Vuoden 1998 määrärahat jaettiin tasapuolisesti
(noin 2 miljoonaa ecua jokaiselle seuraavista alueista: Keski-Amerikka ja Latinalainen
Amerikka, Aasia, Karibian, Afrikan ja Välimeren alueet (Magreb- ja Mashrek-maat
mukaan luettuina). Afrikan alueelle myönnettiin noin miljoona ecua.

B7-5000: PHARE:
Useita maita koskeva
huumausaineiden
vastainen ohjelma

Liittymistä edeltävän strategian mukaisesti vuoden 1998 ohjelmalla tähdätään
ensisijaisesti EU:n huumausainealan säännöstön asteittaisen omaksumisen ja
täytäntöönpanon helpottamiseen. Painopistealat ovat (i) lainsäädännön ja
toimenpiteiden lähentäminen sekä tarvittavien institutionaalisten rakenteiden
perustaminen EU:n standardien mukaisesti ja (ii) toimivaltaisten viranomaisten
hallinnollisen ja toiminnallisen kapasiteetin vahvistaminen, jotta ne voivat soveltaa
huumausaineita koskevaa yhteisön säännöstöä.

B7-520 TACIS: Yleisohjelma, joka koskee tulliyhteistyötä uusien itsenäisten valtioiden kanssa
(kokonaisbudjetti vuonna 1998: 5,8 milj. ecua): osa toimenpiteistä liittyy suoraan
huumeiden paljastamiseen.
Ohjelma, josta rahoitetaan 5 rajanylityspaikan rakentamista, laitehankintoja ja teknistä
tukea (kokonaisbudjetti 11,82 milj. ecua)
Ohjelma, josta tuetaan oikeus- ja sisäasioihin liittyvää yhteistyötä erityisesti huumeiden
ja siirtolaiskysymysten alalla (kokonaisbudjetti 3 milj. ecua)
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Muut kuin erityisesti
huumausaineisiin
liittyvät kohdat
B7-3100:
Rahoitusyhteistyö ja
tekninen yhteistyö
Latinalaisen Amerikan
kehitysmaiden kanssa

Kahdelle vaihtoehtoisen kehityksen hankkeelle myönnetään rahoitusta:
- Kolumbia: Kolumbian laittomien viljelysten kartoituksen päivittäminen,
- Peru: Pozuzo y Palcazu -alueen vaihtoehto-ohjelman kehittäminen.

Euroopan kehitysrahasto
(EKR)

EKR myönsi vuonna 1998 yhteensä 5,41 miljoonan ecun määrärahat huumausaineita
koskeviin hankkeisiin: 21 % määrärahoista käytettiin Afrikassa (Länsi-Afrikka,
Zambia, Botswana) ja 79 % Karibian alueella.


