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I. INLEDNING

 Sedan mitten av 1980-talet har medlemsstaterna och Europeiska gemenskapen gemensamt
antagit flera viktiga åtgärder för att bekämpa narkotikamissbruk och narkotikahandel och för
att främja internationellt samarbete. Dessa sektorsövergripande åtgärder ingår i olika
europeiska planer för narkotikabekämpning och i åtgärdsprogram som antagits av
Europeiska rådet sedan 1990.1

 I Europeiska unionens nuvarande handlingsplan för narkotikabekämpning (1995-1999)2

betonas behovet av en global, sektorsövergripande och integrerad strategi med följande fyra
huvudlinjer: (i) att minska efterfrågan, (ii) att minska tillgången och bekämpa olaglig
narkotikahandel, (iii) internationellt samarbete och (iv) samordning på nationell nivå och på
EU-nivå. Kommissionen underströk i förslaget till den nuvarande handlingsplanen att en
effektiv kamp mot narkotika förutsätter en övergripande och integrerad strategi. Detta
betyder inte att alla måste vara verksamma på alla fronter samtidigt, utan snarare att aktörer
och strategier samordnas och tillåts samspela för maximala resultat.

 Handlingsplanen för 1995-1999 har kompletterats med en rapport från Expertgruppen om
narkotika som godkändes vid Europeiska rådets möte i Madrid (december 1995)3.

 I Amsterdamfördraget fastställs att medborgarna skall garanteras en hög säkerhetsnivå inom
"ett område med frihet, säkerhet och rättvisa", tre begrepp som hänger nära samman.
Kampen mot narkotika är en oupplöslig del av strävan att förverkliga ett sådant område med
frihet, säkerhet och rättvisa.

 Detta meddelande är resultatet av kommissionens uppföljning av slutsatserna från
Europeiska rådets möten i Cardiff och Wien, i vilka rådet, kommissionen och
Europaparlamentet uppmanas att utarbeta en övergripande plan som bygger på de
huvudpunkter för en narkotikabekämpningsstrategi för tiden efter 1999 som fastställdes vid
Europeiska rådets möte i Cardiff.4 EU:s åtgärder bygger på dessa huvudpunkter. I
meddelandet hänvisas också till slutsatserna från Europeiska rådets möte i Wien, där
medlemsstaterna uppmanas att tillsammans med kommissionen utreda möjliga åtgärder för
att intensifiera kampen mot doping inom idrotten.

 Meddelandet är också ett resultat av att kommissionen åtog sig att lägga fram en slutrapport
om genomförandet av handlingsplanen när den antog den nuvarande handlingsplanen (1995-
1999).

                                               

 1 Den första handlingsplanen för narkotikabekämpning antogs av Europeiska rådet i Rom (1990). I
december 1992 antog Europeiska rådet i Edinburgh en omarbetad och uppdaterad version av
handlingsplanen.
2 KOM (94) 234 slutlig
 3 Dok. 12247/95 Cordrogue 69, 30.11.1995
 4 Dok. 7930/98 Rev 2 Cordrogue 26, 2.6.1998
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Europeiska unionens handlingsplan för narkotikabekämpning för perioden 2000-2004
presenteras i kapitel III. Planen omfattar följande områden:

1. Information

 2. Åtgärder för att minska efterfrågan på narkotika

 3. Åtgärder för att minska olaglig handel med narkotiska preparat och psykotropa
ämnen

 4. Internationell verksamhet

 5. Samordning

 Följande bilagor ingår i meddelandet:

 - Utvärdering av existerande EG- och EU-instrument och program (i BILAGA I),

 - Aktuella tendenser vad gäller minskning av efterfrågan (i BILAGA II),

 - Aktuell utveckling inom lagstiftning och praxis (i BILAGA III),

 - Gemenskapens finansiering av narkotikabekämpning under 1998 (tabell) (i BILAGA IV).
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II. AKTUELL UTVECKLING VAD GÄLLER KONSUMTION OCH HANDEL
MED NARKOTIKA INOM EU

För att EU skall kunna utforma effektiva strategier och effektiv politik krävs tillgång till
objektiva, tillförlitliga och jämförbara fakta om situationen vad gäller narkotika. Detta
förutsätter i sin tur att man använder samma definitioner och begrepp. I detta meddelande
avses med "olagliga droger" de substanser som förtecknas i FN:s konventioner från 1961,
1971 och 1988. Begreppet "syntetiska droger" omfattar även nya syntetiska droger som
finns på marknaden och ännu inte tagits med i dessa konventioner.

Vi har fått mycket värdefull ny information om narkotikaproblemets utbredning och
omfattning från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
(ECNN) och Europols narkotikaenhet. Dessa två instanser har gett en ny dimension åt
samarbetet mellan medlemsstaterna i fråga om information om narkotikasituationen i EU.

Utifrån uppgifter i ECNN:s årsrapport för 1998 och från Europols narkotikaenhet kan
narkotikasituationen i EU översiktligt beskrivas på följande sätt:

A.    Tendenser inom narkotikamissbruket

• 1-8 % av EU:s totala befolkning och upp till 20 % av ungdomarna har prövat cannabis,
som är den vanligaste olagliga drogen i EU. Konsumtionen ligger på i stort sett
oförändrad nivå.

• Amfetamin är den näst vanligaste olagliga drogen i flertalet medlemsstater (2-4 % av de
vuxna och upp till 10 % av ungdomarna har prövat amfetamin). Konsumtionen av
amfetamin fortsätter att öka och kommer sannolikt att bli större än ecstasy i framtiden.

• Ecstasymissbruket ökar inte längre i de medlemsstater där det tidigare förekom i högre
grad, men ökar fortfarande i övriga medlemsstater.

• Kokainprevalensen är fortfarande låg, men missbruket ökar sakta men säkert.

• Crack förekommer fortfarande endast i begränsad omfattning.

• Heroinmissbruket verkar vara relativt konstant, även om det finns vissa tecken på att en
ny generation unga heroinrökare har tillkommit.

• Övriga substanser: Lösningsmedel kommer ofta på andra plats vad gäller tonåringars
missbruk. Vuxnas missbruk av läkemedel som bensodiazepiner, ofta i kombination med
alkohol, rapporteras öka.

• Droger och hälsa: Det tydligaste sambandet mellan hälsoproblem och
narkotikakonsumtion finns bland injektionsmissbrukare. Antalet personer med aids har
stabiliserats, men ökningen av hepatit C kan få allvarliga konsekvenser för folkhälsan.
Antalet narkotikarelaterade dödsfall är generellt stabilt eller minskande, men det finns
undantag i vissa medlemsstater.
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B.   Tendenser vad gäller olaglig framställning av och handel med narkotika

• Merparten av det heroin som beslagtas i EU kommer från sydvästra Asien. En ökande
andel av heroinet från sydvästra Asien smugglas via Centralasien och Balkanländerna till
Ryssland eller EU. I Central- och Östeuropa har heroindepåer anlagts för vidare
transport av mindre kvantiteter av heroin till EU. Narkotikasmugglingen kontrolleras
oftast av brottsorganisationer. Turkiska, och allt oftare även albansk-jugoslaviska,
kriminella grupper spelar en viktig roll i handeln med heroin. Colombianskt heroin går
delvis till EU:s marknader.

• Kokainsmugglingen till EU sker mestadels sjövägen. Merparten av det kokain som är
ämnat för medlemsstaterna kommer från Colombia, och en stor del smugglas till Europa
via Västindien. Kokaintransporterna går i allt större utsträckning via Central- och
Östeuropa och sedan landvägen till EU.

• Syntetiska narkotikapreparat framställs i stor mängd inom EU. Produktionen i Central-
och Östeuropa är främst avsedd för de nordliga medlemsstaterna. Detta är ett stort
problem för medlemsstaterna, eftersom det inte sker någon effektiv kontroll av
prekursorer i regionen, och tillgången på utbildade kemister är stor.

• Stora mängder cannabis (upp till 600 ton) beslagtas varje år i medlemsstaterna.
Marocko är en betydande leverantör av cannabisharts (hasch) till medlemsstaterna.
Pakistan är ett annat produktionsland. Colombia, Sydafrika, Nigeria och Thailand är
leverantörer av bladdelar från cannabis (marijuana). Central- och Östeuropa är en
transitregion för cannabis ämnat för medlemsstaterna. I dag odlas cannabis, för
personligt bruk eller försäljning, i så gott som alla medlemsstater, men ingenting tyder
på någon utbredd handel mellan medlemsstaterna.

• Den olagliga odlingen av koka och opiumvallmo har minskats betydligt, i linje med det
åtagande som gjordes av internationella ledare vid extrasessionen i FN:s
generalförsamling om narkotika i New York i juni 1998. Minskningen har kunnat
åstadkommas tack vare att det internationella samfundet stött producentländernas
ansträngningar att avskaffa olaglig odling genom att främja en hållbar utveckling, främst
baserad på alternativ utveckling och tillträde till internationella marknader.
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III. EUROPEISKA UNIONENS HANDLINGSPLAN FÖR
NARKOTIKABEKÄMPNING (2000–2004)

A. En global, sektorsövergripande och integrerad strategi för Europeiska unionens
narkotikabekämpning

Inför år 2000 är narkotikan fortfarande ett allvarligt problem. Ungdomar missbrukar alltmer
syntetiska droger, och har allt större samröre med kriminella grupper för
narkotikaförsäljning (ibland gäller detta till och med barn). Även inom idrotten förekommer
det numera missbruk av preparat. Narkotikamissbrukets sociala och hälsomässiga följder,
både för missbrukarna själva och för deras familjer, framstår allt tydligare i medlemsstaterna.
Sambandet mellan narkotikamissbruk och sociala missförhållanden i stort, till exempel
fattigdom, arbetslöshet, hemlöshet och utslagning, liksom kopplingen mellan
narkotikamissbruk och brottslighet, visar att det behövs en balans mellan åtgärder för att
minska efterfrågan och åtgärder för att minska tillgången på narkotika.

Den första Eurobarometerundersökningen om allmän säkerhet5 visar att narkotikaproblemet
inverkar stort på medborgarnas liv. Risken att komma i direkt kontakt med narkotika – att
till exempel se narkotika säljas helt öppet eller hitta sprutor i parken – och att utsättas för
våldsbrott skapar en stark osäkerhetskänsla hos medborgarna i Europas städer. Ett
genomsnitt på 14 % av EU:s befolkning har kommit i kontakt med narkotikarelaterade
problem i sitt eget närområde under det senaste året.

Sedan början av 90-talet står narkotikafrågan högt upp på EU:s politiska dagordning, då
man insett vikten av att kämpa mot narkotikan gemensamt, att ha en integrerad strategi i
narkotikafrågor och att utveckla ett nära samarbete på alla nivåer.

De flesta är eniga om att det internationella samarbetet i kampen mot narkotika behöver
utvecklas betydligt. Gemensamma problem kräver gemensamma lösningar. Under de senaste
åren har man dock kunnat enas om ett antal grundläggande samarbetsprinciper för den
internationella narkotikakontrollen, vilket är ett stort steg framåt. Samarbetet präglades i
början av 90-talet av en klyfta mellan producent- och konsumentländer och var starkt
inriktat på lagstiftning, men i dag råder ett brett samförstånd mellan utvecklingsländer och
industriländer, mellan s.k. producent- och konsumentländer. Narkotikakontroll är numera en
naturlig del av åtgärder för att främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i stort, och
det är begrepp som "delat ansvar" och "partnerskap" som ligger till grund för samarbetet.
Narkotikaproblemet betraktas i ett större perspektiv där även välfärdsfrågor och ekonomiska
frågor som rör en hållbar utveckling i både producent- och konsumentländerna ingår.

                                               

5 Utförd av kommissionen inför ett gemensamt seminarium mellan EG, Europaparlamentet och rådets
ordförandeskap om förebyggande av narkotikarelaterad brottslighet i städerna (Bryssel, 21-22 november
1996)
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B. Utvärdering

 Utvärderingar måste vara en väsentlig del av EU:s strategi för kampen mot narkotika. De
befintliga metodologiska hjälpmedlen för utvärdering av politik och strategier i
narkotikafrågor är inte tillräckliga och behöver utvecklas vidare. De utvärderingsinsatser
som inleddes på EG-nivå under perioden 1995-1999 har varit otillräckliga och behöver
utökas. På EG-nivå blir man i stor utsträckning tvungen att vända sig till externa oberoende
experter för utvärderingar. EG kommer att göra en översyn efter halva tiden av
handlingsplanen och lägga fram den inför rådet och parlamentet. ECNN:s regelbundna
bedömningar av narkotikamissbrukets karaktär och omfattning samt uppgifter från Europol
om narkotikahandeln är värdefulla när det gäller att spåra nya utvecklingstendenser och öka
kunskaperna om narkotikaproblemet på EU-nivå.

Det finns många svårigheter i samband med utvärderingar. En bedömning av hur effektiv
kampen mot missbruk, produktion och handel med olagliga droger är innebär att man måste
ta ställning till den komplicerade frågan med att definiera lämpliga resultatindikatorer. En del
av EG:s och EU:s åtgärder och program är också relativt nya och har inte ännu utvärderats.

 Hittills har utvärderingar inte högprioriterats, men nu är trenden på väg att vända. Insatserna
kommer därför att koncentreras på utvärdering allt eftersom fler EG-program utvärderas av
EG med hjälp av oberoende experter. För EU-programmen föreslås gemensamma
utvärderingar.

 Utvärdering har varit föremål för begränsade genomförbarhetsstudier och småskaliga
undersökningar i Europa, främst av ECNN och Europarådets Pompidou-grupp. Nu riktar
emellertid ECNN in sitt forskningsarbete på utvärdering, och centrumet kommer att fortsätta
utforma riktlinjer för utvärdering av efterfrågeminskande åtgärder och modeller för
bedömning av politik.

 Det är av yttersta vikt att insatserna koncentreras på att regelbundet utvärdera den politik
och de initiativ och program som inleds eller genomförs under 2000-2004. Därför kommer
konsekvensanalyser att genomföras så långt detta är möjligt. Särskilt viktigt är det att man
justerar befintliga utvärderingsmetoder och -verktyg, även dem som utvecklats av ECNN,
för att underlätta bedömningen av hur långt man förverkligat de mål som beskrivs i detta
meddelande.

 Utvärderingsområdet kommer utan tvekan att behöva uppmärksammas mer i framtiden.
Externa experter bör anlitas för att utarbeta utvärderingsindikatorer, och för själva
utvärderingsprocessen. Den pågående externa utvärderingen av gemenskapens
åtgärdsprogram för att förebygga narkotikamissbruk är ett inslag i denna strategi. En
delrapport kommer att överlämnas till Europaparlamentet och rådet under första halvåret
1999. De viktigaste resultaten från utvärderingen återges i kapitel III, avsnitt F 2.1.

 

C. Nya problem
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 Bevakningen av narkotikasituationen måste förbättras så att man snabbt kan upptäcka nya
problem och anta lämpliga strategier.

 Följande nya problem har identifierats:

• Cannabis, amfetamin och ecstasy: Som nämns i kapitel II är EU en betydande
producent och konsument av dessa tre olagliga droger. EU bör även fortsatt lägga stor
vikt vid att bekämpa framställning och missbruk av dessa droger. En viktig aspekt av
problemet är att syntetiska narkotikapreparat (amfetaminer och centralstimulerande
preparat som ecstasy) blir alltmer populära bland ungdomar.

• Brottslighet i städerna: Det stora antalet ungdomar, ibland även barn, som har samröre
med kriminella grupper för försäljning av olagliga droger är mycket oroande6. Det finns
ett uppenbart behov av sociala insatser för att förhindra både att nya missbruk
uppkommer och att befintliga missbruk förvärras och leder till brottsligt beteende. Störst
chans att få bestående resultat har man med stora projekt där många olika slag av
åtgärder förenas. Det behövs också sammanställning av statistik om narkotikarelaterad
brottslighet inom hela EU.

• Andra viktiga frågor inom folkhälsa, social verksamhet och straffrätt: Hit räknas
blandmissbruk, hepatit, social utslagning, lokal preventionsverksamhet,
narkotikamissbruk i fängelser, alternativ till straff, återintegrering i samhället och i
arbetslivet.

• Förberedelser inför utvidgningen:

Deltagande i ECNN:s verksamhet och i olika narkotikarelaterade EG- och EU-
program

Genom strategin inför anslutningen ges kandidatländerna möjlighet att få delta i vissa
gemenskapsorgan, till exempel ECNN, innan de blivit fullvärdiga medlemmar i unionen.
I september 1998 enades kommissionen om att de 11 kandidatländerna samt Turkiet
borde få delta fullt ut i dessa organs verksamhet. Beslut tas från fall till fall.
Kommissionen avser att lägga fram ett utkast till förhandlingsmandat  om deltagande i
ECNN:s verksamhet. Det skall tillämpas i bilaterala förhandlingar med varje
kandidatland som formellt ansöker om att få delta. Strategin inför anslutningen betyder
också att kandidatländerna får delta i gemenskapsprogram på till exempel
folkhälsoområdet. Gemenskapsprogrammet för förebyggande av narkotikamissbruk
öppnades för Ungern 1998. Andra kandidatländer förväntas börja delta under 1999.
Kommissionen avser att ändra den befintliga rättsliga grunden för de samarbetsprogram
som omfattas av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen (rättsliga och inrikes
frågor) så att kandidatländerna får möjlighet att delta fullt ut.

Det multinationella Phare-programmet för kampen mot narkotika

                                               

6 Gemensamt seminarium mellan EG, Europaparlamentet och rådets ordförandeskap om förebyggande av
narkotikarelaterad brottslighet i städerna (Bryssel, 21-22 november 1996)
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Det multinationella narkotikaprogrammet är det viktigaste Phare-programmet för
utveckling av den institutionella kapaciteten i de tio central- och östeuropeiska
kandidatländerna. Syftet är att de skall kunna föra en internationell och samordnad
narkotikapolitik som stämmer överens med EU:s strategi. I programmet deltar också
länder som inte är EU-kandidater, dvs. Albanien, Bosnien och Hercegovina och före
detta jugoslaviska republiken Makedonien.

Programmet har tre huvuddelar: 1) system för narkotikainformation, 2) minskning av
narkotikatillgången, och 3) minskning av efterfrågan på narkotika. Man betonar
utveckling av kapaciteten att utforma integrerade preventionsprogram med aktiv
medverkan från samhällets sida. Sedan Phare-programmet utvidgats till rättsliga och
inrikes frågor läggs också stor vikt vid att genomdriva narkotikalagstiftningen.

För att underlätta införlivandet av EU:s narkotikalagstiftning koncentreras programmet
på institutionsuppbyggnad i syfte att införa de lagar och normer som behövs och
förstärka strukturerna för praktisk narkotikakontroll.

D.    Den nya rättsliga ramen enligt Amsterdamfördraget

Genom Maastrichtfördraget om Europeiska unionen utvidgades gemenskapens utrymme för
åtgärder för narkotikabekämpning och möjligheterna till samarbete mellan EU:s
medlemsstater. Amsterdamfördraget är ännu ett steg framåt i kampen mot droger på
folkhälsoområdet, eftersom det ger möjlighet till förebyggande insatser (artikel 152) på det
rättsliga området genom att främja samordning av kampen mot olaglig narkotikahandel
(avdelning VI) och inom samarbetet med tredje land och behöriga internationella
organisationer.

(i) Narkotika, en prioritering på folkhälsoområdet (avdelning XIII, artikel 152 i EG-
fördraget)

I artikel 152.1 första stycket i EG-fördraget anges att "en hög hälsoskyddsnivå för
människor skall säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och
alla gemenskapsåtgärder". Detta innebär att folkhälsan skall prioriteras i all
gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder, som t.ex. ungdomsprogram,
forskningsprogram, sociala program och social verksamhet.

I artikel 152.1 andra stycket anges att "gemenskapens insatser, som skall komplettera den
nationella politiken, skall inriktas på att förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och
sjukdomar hos människor och undanröja faror för människors hälsa. Sådana insatser skall
innefatta kamp mot de stora folksjukdomarna genom att främja forskning om deras orsaker,
hur de överförs och hur de kan förebyggas samt hälsoupplysning och hälsoundervisning." I
fördraget nämns inte längre narkotika som en av de stora folksjukdomarna, men narkotika är
fortfarande en prioritering för gemenskapens åtgärder på folkhälsoområdet. I artikel 152.1
tredje stycket anges att "gemenskapen skall komplettera medlemsstaternas insatser för att
minska narkotikarelaterade hälsoskador, inklusive upplysning och förebyggande
verksamhet." Att minska narkotikarelaterade hälsoskador är ett nytt mål för samarbetet
mellan medlemsstaterna, tillsammans med den vanliga samarbetet inom preventionen.

I artikel 152.3 anges att "gemenskapen och medlemsstaterna skall främja samarbetet med
tredje land och behöriga internationella organisationer på folkhälsans område." Enligt artikel
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152.4 kan rådet enligt förfarandet i artikel 251 i Fördraget om Europeiska unionen
(medbeslutandeförfarandet) "besluta om stimulansåtgärder som är utformade för att skydda
och förbättra människors hälsa, dock utan att dessa åtgärder får omfatta någon
harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar."

De nya bestämmelserna i artikel 152 måste utnyttjas maximalt för att öka samordningen av
efterfrågeminskande åtgärder, och där så är möjligt jämka samman rutinerna för t.ex.
utvärderingsmetoder och förfaranden. Utbyte av information om bra rutiner för prevention
och annat, som t.ex. alternativ till straffrättsliga påföljder, bör uppmuntras. På EU-nivå bör
de senaste framgångarna med åtgärdsprogrammet för förebyggande av narkotikamissbruk få
utgöra grunden för fortsatt harmonisering av rutinerna för minskning av efterfrågan och
förebyggande.

(ii) Narkotika som prioritering för samarbetet i rättsliga och inrikes frågor (avdelning VI i
Fördraget om Europeiska unionen)

Den nya rättsliga ramen ger en ny institutionell bas för samarbetet mellan EU:s
medlemsstater i kampen mot olaglig handel, genom det fördragsmässiga kravet på att
samarbeta i en anda av dialog och acceptans av medlemsstaternas skilda förhållningssätt.

Den stora nyheten i Amsterdamfördraget är målet i artikel 29 (f.d. K 1) att utforma
gemensamma insatser på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete för att ge
medborgarna en hög säkerhetsnivå inom "ett område med frihet, säkerhet och rättvisa".
Denna målsättning skall uppnås genom förebyggande och bekämpande på lämplig nivå av
brottslighet, organiserad eller ej, särskilt olaglig narkotikahandel. Följande tre metoder
föreslås för att bekämpa olaglig narkotikahandel:

- Närmare samarbete mellan polismyndigheter, tullmyndigheter och andra behöriga
myndigheter i medlemsstaterna, direkt eller genom Europol.

- Närmare samarbete mellan rättsliga myndigheter och andra behöriga myndigheter
i medlemsstaterna.

- Tillnärmning, när det är nödvändigt, av straffrättsliga regler i medlemsstaterna.

Enligt artikel 34 (f.d. K 6) delar kommissionen nu sin initiativrätt med medlemsstaterna på
alla områden i avdelning VI. Rådets beslut om lagstiftning är dock fortfarande grundade på
enhällighetsregeln. Förutom gemensamma åtgärder och konventioner införs två nya
instrument:

- Rambeslut (bindande för medlemsstaterna när det gäller de resultat som skall uppnås men
det överlåts åt de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt) om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar.

- Beslut (bindande men utan direkt effekt) för alla andra ändamål som stämmer överens med
målen i avdelning VI, dock med uteslutande av tillnärmning av medlemsstaternas lagar och
andra författningar.

Vidare uppställs i fördraget ett flertal mål för polissamarbetet och det rättsliga samarbetet,
som kan vara till hjälp vid en intensifierad narkotikabekämpning.
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Inom dessa ramar och med hjälp från både Europol, som getts en särskild roll i
Amsterdamfördraget för att stödja och samordna samarbetet mellan rättsvårdande
myndigheter (artikel 30.2), och ECNN, kommer rådet att i kraft av Amsterdamfördraget
kunna vidta åtgärder och främja samarbete som bidrar till att unionens mål uppnås (artikel
34) genom enhälligt beslut på initiativ av en medlemsstat eller kommissionen.

I artikel 31 e föreskrivs att samarbetet skall omfatta beslut om åtgärder som fastställer
minimiregler avseende brottsrekvisit och påföljder på områdena organiserad brottslighet,
terrorism och olaglig narkotikahandel. I en förklaring om samma artikel anges att detta inte
innebär att en medlemsstat vars rättssystem inte tillhandahåller bestämmelser om lindrigaste
tillämpliga påföljder är skyldig att införa sådana.

Europeiska gemenskapernas domstol ser sin roll stärkt genom artikel 35 (f.d. K 7) där den
ges behörighet att meddela förhandsavgöranden om giltighet och tolkning av beslut som
fattas enligt avdelning VI. Medlemsstaterna måste dock godta denna behörighet genom att
avge en förklaring (punkt 2). Domstolen är vidare inte behörig att pröva giltigheten eller
proportionaliteten av insatser som polis eller andra brottsbekämpande organ gör.
Europaparlamentets roll stärks genom artikel 39 (f.d. K 11) eftersom det skall yttra sig innan
rambeslut, beslut eller konventioner antas, i stället för att höras endast i frågor som gäller
den viktigaste verksamheten i avdelning VI.

Möjligheten att upprätta ett närmare samarbete medlemsstaterna emellan behandlas i artikel
40 i avdelning VI. En förutsättning är att det föreslagna samarbetet (a) respekterar
Europeiska gemenskapens befogenheter och de mål som uppställs i avdelning VI och (b)
syftar till att göra det möjligt för unionen att snabbare utvecklas till ett område med frihet,
säkerhet och rättvisa. Under dessa förutsättningar kan rådet besluta att bemyndiga
upprättande av ett sådant närmare samarbete, med kvalificerad majoritet och på begäran av
berörda medlemsstater, och efter att ha uppmanat kommissionen att yttra sig. Om däremot
en medlemsstat förklarar att den av viktiga och uttalade skäl som rör nationell politik avser
att motsätta sig att ett bemyndigande meddelas med kvalificerad majoritet, skall omröstning
inte äga rum.

Schengenregelverkets införlivande inom Europeiska unionens ramar föreskrivs i ett protokoll
som bilagts fördraget. Detta är en grundläggande förändring i samarbetets omfattning. Med
Europols nya verkställande befogenheter (artikel 30.2) kommer samarbetet att bli mer
konkret och ge ny kraft åt bekämpningen av olagliga droger.

(iii) Narkotika som prioritering för internationellt samarbete

Genom Amsterdamfördraget införs inte några nya instrument annat än vad som redan fanns i
det tidigare fördraget, dvs. gemensamma ståndpunkter och gemensamma åtgärder, nämnda i
artikel 14 respektive 15 i Amsterdamfördraget (tidigare artiklarna J 4 och J 5 i Fördraget om
Europeiska unionen). Unionen har betonat narkotikafrågans stora betydelse i utrikespolitiken
via två stora åtgärdskategorier: (i) multilaterala åtgärder, genom aktivt stöd till utformning
av en global politik, uppbackning av FN-institutionernas strategier och stöd till informella
organ, (ii) bilaterala och regionala åtgärder, främst genom de tre instrument för samarbete
med tredje länder som ingår i narkotikaklausulerna i EU:s avtal med tredje land: politisk
dialog, handelspolitik och ekonomiskt tekniskt bistånd.

E. Huvudsakliga målsättningar
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 De fem allmänna målen i EU:s handlingsplan (2000-2004) har med beaktande av
subsidiaritetsprincipen fastställts till följande:

• Att fortsätta högprioritera kampen mot narkotika i EU:s interna och externa
verksamhet.

• Att upprätthålla en integrerad och balanserad strategi för EU:s narkotikabekämpning,
med efterfrågeminskning och tillgångsminskning som ömsesidigt förstärkande faktorer.

• Att samla in, analysera och sprida objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter om
narkotikaproblemet i EU med hjälp från ECNN och Europol.

• Att främja internationellt samarbete, integrera narkotikakontrollen i EU:s
utvecklingssamarbete och stödja FN:s och särskilt UNDCP:s insatser för att bygga ut
det internationella samarbetet, på grundval av de principer som antogs av UNGASS
(FN:s generalförsamlings extrasession).

• Att understryka att man visserligen inte kräver ytterligare tilldelning av medel, men att
det likväl behövs tillräckliga resurser om åtgärderna i handlingsplanen skall kunna
genomföras på ett meningsfullt sätt.

 I kort sägs följande i handlingsplanen:

• Det är nödvändigt att utvärdera tidigare erfarenheter och fastställa bra rutiner för
att garantera enhetlighet och kontinuitet i gemenskapens narkotikabekämpning. På
så sätt bygger den nya handlingsplanen på den föregående.

• Nytillkomna problem identifieras, samt de strategier som skall genomföras på EU-
nivå och i samarbete med internationella partner.

• Gemenskapen bekräftar sitt åtagande att följa FN:s konventioner om
narkotikakontroll, i enlighet med Europaparlamentets resolution från oktober
1998.7

 

 F. Detaljerade mål

 Handlingsplanens mer detaljerade mål på de fem åtgärdsområdena är följande:

1. Information

 EU:s övergripande strategi för narkotikabekämpning måste utgå från regelbundna
bedömningar av narkotikamissbrukets karaktär, utbredning och konsekvenser, samt från
forskningsresultat och erfarenheter från tidigare program.

                                               

7 Betänkande av Hedy d’Ancona. Dok. A4-0211/98
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 Det är ECNN:s (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk)
uppgift att samla in, analysera och jämföra uppgifter om narkotikaproblemet. Det är
ytterst viktigt att se till att informationen är av högsta kvalitet. En av ECNN:s viktigaste
uppgifter är att se till att statistikuppgifternas jämförbarhet förbättras. De nationella
kontaktpunkterna inom Europeiska nätverket för information om narkotika och
narkotikamissbruk (Reitox) måste ges en stor del av ansvaret i det sammanhanget. De
viktigaste epidemiologiska indikatorerna på förekomst och konsekvenser av
narkotikamissbruk8 måste harmoniseras successivt, eftersom medlemsstaternas strukturer
för insamling av uppgifter om indikatorerna skiljer sig åt sinsemellan. De nationella
myndigheterna bör påskynda harmoniseringen genom politiskt och institutionellt stöd,
även om det varken kommer att gå snabbt eller lätt. Förbättrad jämförbarhet av statistik
bör också åtföljas av åtgärder för att höja kvaliteten på uppgifterna (bl.a. utbildning) och
för att tolka dem i ett nationellt och lokalt perspektiv.

 ECNN kommer i nära samarbete med de nationella kontaktpunkterna i Reitox-nätverket
att koncentrera sig på följande uppgifter:

- Att regelbundet samla in, analysera och sprida information på EU-nivå om narkotika,
narkotikamissbruk och dess konsekvenser.

- Att förbättra metoderna för jämförelse av statistik.
- Att införa indikatorer som är gemensamma för alla medlemsstater.
- Att systematiskt och vetenskapligt utvärdera efterfrågeminskande åtgärder, även

åtgärdernas kostnadseffektivitet.
- Att samarbeta med europeiska och internationella organ och organisationer och med

länder som inte är EU-medlemmar.

År 2004 kommer ECNN att successivt ha täckt in alla de områden som anges i dess
inrättandeförordning:

- Efterfrågan på narkotika och begränsning av efterfrågan.
- Gemenskapens och medlemsstaternas politik och strategier.
- Internationellt samarbete och narkotikatillgången i ett geopolitiskt perspektiv (med

särskild tonvikt på samarbetsprogram och information om produktions- och
transitländer).

- Kontroll av handeln med narkotika, psykotropa ämnen och prekursorer, enligt
befintliga eller framtida internationella konventioner och gemenskapsakter.

- Narkotikaproblemets följder för produktions-, konsument- och transitländer, bl.a.
tvättning av pengar, enligt befintliga eller framtida gemenskapsakter.

Tillsammans kommer Eurostat (Europeiska gemenskapernas statistikkontor) och ECNN att
inom ramen för gemenskapens statistiska program för 1998-2002 utveckla definitioner och
metoder för sammanställning av jämförbar statistisk information på gemenskapsnivå. ECNN

                                               

8 De fem viktigaste indikatorerna är följande: efterfrågan på behandling, narkotikarelaterade dödsfall,
dödlighetstal och dödsorsaker bland missbrukare, förekomst av narkotikarelaterade smittsamma
sjukdomar (hiv, hepatit B och C), jämförbarhet mellan kartläggningar av narkotikamissbruk,
beteendemönster och attityder hos allmänheten samt jämförbarhet mellan bedömningar av prevalens av
problematiskt missbruk.
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och Eurostat samarbetar redan för att samla in uppgifter om narkotikarelaterade dödsfall och
uppgifter från kartläggningar om hälsorelaterade frågor.

2. Åtgärder för att minska efterfrågan

 Högsta prioritet bör ges åt åtgärder som rör folkhälsa, utbildning och forskning samt åt
bekämpning av social utslagning. Utbyte av erfarenheter och bra rutiner för
efterfrågeminskning bör uppmuntras, liksom främjande av nätverk mellan städer respektive
experter. Dessa typer av verksamhet bör ges tillräckliga resurser.

 Följande två huvudsakliga mål har fastställts för EU, och bör utvärderas före 2004, under
förutsättning att det finns jämförbara metoder för undersökningar och statistikinsamling på
gemenskapsnivå:
 (i) Att inom fem år betydligt minska narkotikamissbruket bland ungdomar under 18 år.
 (ii) Att inom fem år betydligt minska antalet narkotikarelaterade dödsfall.

 2.1 Folkhälsa

1. De största folkhälsoproblemen är följande:

• Den ökande efterfrågan på narkotika, särskilt bland ungdomar.
• Den ökade konsumtionen av narkotika för oralt bruk, till exempel ecstasy, nya

syntetiska droger och rökheroin.
• Det ökande amfetaminmissbruket i synnerhet.
• En tendens hos människor att underskatta de faktiska hälsoriskerna.
• Utbredningen av hepatit C, hiv/aids och andra allvarliga sjukdomar bland

injektionsmissbrukare.
• Det stora antalet narkotikarelaterade dödsfall i många av medlemsstaterna.

Följande aspekter måste behandlas:

• Att identifiera bra rutiner för förebyggande verksamhet och säkerställa positivt
inflytande från kamratstödjare genom preventionsverktyg som särskilt avpassats för
målgruppen.

• Behovet av en övergripande narkotikaförebyggande strategi för skolorna i samarbete
med hela skolväsendet, bland annat specialutbildning för lärare i att tidigt se tecken på
att en ung människa har problem.

• Behovet av att lägga större vikt vid metoder för att bekämpa social utslagning, för
förebyggande av narkotikamissbruk och återanpassning av före detta
narkotikamissbrukare.

• Hälsoproblem och sociala problem i samband med riskgruppernas rörlighet inom och till
medlemsstaterna, invandrare och fördrivna personer, samt problemen med
"knarkturism".

• Att höja kvaliteten på behandlingsprogram med oralt metadon och utforska alternativa
preparat som inte är lika beroendeframkallande.

• Behovet av att balansera flera olika hänsyn, såsom brottsbekämpning och
narkotikamissbrukares behov av behandling, samt ytterligare användning av alternativ
till fängelse.
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I framtida riktlinjer på folkhälsoområdet bör följande beaktas:

 (i) Folkhälsohänsyn måste prioriteras som grund för åtgärderna, och specifika
folkhälsoinstrument kompletteras med annan lämplig gemenskapspolitik och -verksamhet.
Tillräckliga medel måste också anslås till de särskilda folkhälsoinstrumenten.

 (ii) Erfarenheter från gemenskapens åtgärdsprogram för att förebygga narkotikamissbruk
och andra anknytande folkhälsoprogram (förebyggande av aids och hälsofrämjande
åtgärder).

 (iii) Samstämmighet med den framtida planen för folkhälsopolitik och dess tre
åtgärdsområden: bättre information för förbättring av folkhälsan, snabba reaktioner mot
hälsorisker, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder för att hantera faktorer som
påverkar hälsan.9

 (iv) De vägledande principerna för minskning av efterfrågan på narkotika som antogs av
UNGASS (FN:s generalförsamlings extrasession) i juni 1998, och avser en övergripande
strategi för efterfrågeminskning. I principerna betonas också ytterst eftertryckligt att
efterfrågeminskningen skall vara en integrerad del av narkotikabekämpningen.

 Mot bakgrund av deltidsutvärderingen av programmet för att förebygga narkotikamissbruk
(1996-2000) kan följande fortsatta åtgärder rekommenderas:

• Att överväga ytterligare undersökningar och pilotprojekt om (i) tidig identifiering av nya
tendenser i narkotikamissbruket, både för redan kända och nya typer av narkotika, och
(ii) utvärdering av preventionsåtgärder: Har uppställda mål nåtts? Vilka resultat har
uppnåtts på individ-/grupp-/EU-nivå?

• Att förbättra sambandet med internationella organisationers projekt och verksamheter.
Att uppmuntra de olika ländernas offentliga organ att samarbeta för att situationen skall
bedömas på liknande sätt överallt.

• Att mer aktivt förebygga och minska narkotikarelaterade hälsorisker med stöd av en
övergripande strategi för kostnadseffektiv resursfördelning.

• Att göra flera målgruppspilotstudier med syfte på förebyggande och minskning av
hälsorisker, med beaktande av den geografiska spridningen och de sociala och kulturella
skillnaderna mellan medlemsstaterna. Studierna bör vara heltäckande nog för att tillåta
jämförelser mellan alla, eller åtminstone de flesta, medlemsstaterna.

• Att genomföra preventionsprojekt som syftar till utveckling av information och
utbildningsmaterial för målgrupper. ECNN:s riktlinjer bör följas för utvärdering och
presentation av resultaten från projekten.

• Att fortsätta stödet till nätverk för utbyte av information om prevention på lokal nivå.
Nätverken ingår i den nationella narkotikapolitiken, men har också till syfte att utveckla
kommunala strategier för narkotikapolitik tillsammans med andra städer i

                                               

9 KOM (98) 239 slutlig, 15.4.1998
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medlemsstaterna. Målet är således att eftersträva samarbete mellan befintliga jämförbara
nätverk och därigenom förstärka resultaten.

• Att utveckla narkotikaförebyggande utbildningsprogram med tonvikt på (i) innovativa
utbildningsstrategier med inriktning på nya utmaningar, (ii) integrationsmekanismer för
utbildning inom lokalsamhället.

Det bästa sättet att lösa framtida problem anses fortfarande vara en heltäckande strategi som
omfattar alla preventionsaspekter, från avskräckning från att börja använda narkotika till
minskning av de negativa hälsomässiga och sociala konsekvenserna av narkotikamissbruk.
Preventionsprogram på lokal nivå och kamratstödjarprojekt bör genomföras i större skala i
medlemsstaterna.

Strategin bör omfatta alla typer av droger, oavsett om de är tillåtna eller ej. Även lagliga
droger för med sig hälsorisker. Många av de nya syntetiska drogerna är fortfarande inte
kontrollerade i medlemsstaterna. Dessa nya droger är mycket lika de preparat som är
kontrollerade och förbjudna, och medför i stort sett samma hälsorisker.

Mer uppmärksamhet bör ägnas åt sambandet mellan en tidig tobaksdebut, tidig alkoholdebut
och den första erfarenheten av narkotika. Tobak och alkohol är bevisat hälsofarliga
substanser. Strategier för att förebygga tobaks- och alkoholbruk skulle därför också kunna
fungera mot narkotika.

En prioritering bör vara att hjälpa narkotikamissbrukare att dra ned på sitt missbruk. Man
bör även försöka mildra de hälsomässiga och sociala konsekvenserna av narkotikamissbruk.
För efterfrågeminskningen är det också viktigt att det finns många olika högkvalitativa
behandlingsformer, både inom öppen- och slutenvården. Särskilt behövs lättillgänglig
"lågtröskelvård" och förbättrad hälsovård i fängelserna.

Eftersom den olagliga konsumtionen av narkotika trots allt fortfarande ökar, bör
medlemsstaterna koncentrera sig på att fastställa konkreta normer för
preventionsprogrammen, både vad gäller antal och kvalitet, för lättillgänglig vård på alla
nivåer och för åtgärder som skall förhindra återfall.
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2.2 Utbildning och upplysning

 Målet är att tillhandahålla utbildnings- och upplysningsprogram för förebyggande och
riskminskning. Programmen skall (i) ge kunskap om narkotikaberoende genom utarbetande
och användning av utbildningsmaterial och metoder och (ii) fostra deltagarna till en
ansvarsfull attityd i förhållande till narkotika.

 Det är oerhört viktigt att ungdomar och deras föräldrar informeras om farorna och riskerna
med narkotikamissbruk. Barn måste få kunskap om droger redan på lågstadienivå. Det är
också viktigt att föräldrar och lärare får möjlighet att lära sig mer om narkotika, så att de kan
upptäcka och hjälpa personer med drogproblem.

 Nationella utbildningsprogram är en av de viktigaste aspekterna av primärpreventionen.
Nationella och europeiska program för skolan har till syfte att skydda ungdomar från att
senare fastna i narkotikamissbruk. Viktiga skyddsfaktorer är t.ex. social kompetens,
konflikthantering, motstånd mot grupptryck, kritiskt tänkande och beslutsfattande. Denna
typ av åtgärder har också visat sig vara ett bra sätt att bedriva primärprevention inom ramen
för ungdomarnas fritidsaktiviteter.

 Massmediekampanjer har använts i stor utsträckning för att göra medborgarna
uppmärksamma på narkotikaproblemet. För att vara effektiva måste sådana kampanjer ha väl
genomtänkta och realistiska budskap och innehålla vederhäftig information. Kampanjerna
bör absolut stödja lokala utbildningsinitiativ, både avsedda för ungdomarna själva och för
viktiga personer i deras omgivning. Den europeiska veckan för förebyggande av
narkotikamissbruk 1998 är ett gott exempel på hur en EU-omfattande temakampanj
kombinerats med synliggörande av lokala initiativ.

 Behoven inom utbildning och upplysning i Europa är följande:

 - En allomfattande preventionsstrategi behövs för skolorna i samverkan med hela
skolväsendet, med särskild utbildning för lärare i att tidigt känna igen tecken på att
ungdomar har problem. Denna allomfattande strategi bör också innefatta familjerna.

 - Utbildning i narkotikarelaterade frågor bör integreras i högre universitetsstudier för
människor som utbildar sig till ett yrke inom hälsovården, den sociala sektorn eller
rättsväsendet.

 - Utveckling av flexibla utbildningsmaterial och metoder för genomförande och utvärdering
av preventionsprogram. Här bör ECNN:s erfarenhet och kunskap på området utnyttjas.

 - Effektivt utnyttjande av nya medier, särskilt Internet, för utformning, genomförande och
utvärdering av preventiva utbildningsprogram.

 - Kamratgruppens betydelse är nu ett allmänt erkänt faktum. I de allra flesta fall sker det
första experimentet med droger därför att någon man känner erbjuder en droger.
Kamratgruppen kan också utgöra en skyddsfaktor. Ungdomarna bör själva från början
engageras i utformningen av preventionsprogram. När ett program är avsett för
missbrukargrupper kan det vara lämpligt att före detta missbrukare får delta i utformningen.
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 - Aktivt deltagande i idrott och andra fritidsaktiviteter måste uppmuntras. Det är särskilt
viktigt att skolorna i samarbete med intresseorganisationer, ungdomsklubbar etc. organiserar
aktiviteter med tillsyn efter skoldagens slut för att ge ungdomarna attraktiva alternativ.

 2.3 Forskning

 Målet på EU-nivå är att främja forskning om narkotikarelaterade hälsofrågor genom fullt
utnyttjande av möjligheterna inom ramen för femte ramprogrammet för forskning, teknisk
utveckling och demonstration. Eftersom femte ramprogrammet har en mycket begränsad
budget i förhållande till de genomsnittliga offentliga utgifterna för forskning inom EU bör
andra besläktade initiativ, särskilt sådana som vidtas av medlemsstaterna eller andra
europeiska organisationer, ges vederbörlig uppmärksamhet vid genomförandet av
handlingsplanen.

I femte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning,
teknisk utveckling och demonstration (1998-2002)10 ges forskning relaterad till
narkotikabekämpning särskild prioritet, med syfte att förebygga och i lämpliga fall
kontrollera narkotikarelaterade hälsoproblem genom att (i) bestämma de psykiska och socio-
ekonomiska faktorer som ligger bakom bruk och missbruk av narkotika, (ii) utveckla bättre
förståelse för de långsiktiga medicinska och sociala konsekvenserna av missbruk samt (iii)
utveckla effektivare behandlingsstrategier.

Forskningsprioriteringarna i arbetsprogrammet under verksamhetstemat "Livskvalitet och
förvaltning av levande resurser", och inom nyckelåtgärden “Folkhälsa och forskning kring
hälso- och sjukvård” är följande:

- Biomedicinska metoder för att minska efterfrågan på droger och för behandling, vilket
omfattar forskning om rehabilitering och icke-strukturerat biomedicinskt stöd (studier av
sjukdomar/dödlighet, resultat av behandlingar, relaterade sjukdomar, beteende och
sjukdomar, missbruk av flera droger, riskgrupper).

- Hälsoaspekter och socio-ekonomiska aspekter på drogmissbruk och drogberoende
(ungdomar och andra högriskgrupper eller utsatta grupper, mönster hos drogmissbruket,
sociala effekter, kostnader för droganvändning och drogberoende, forskning om
hälsotjänster som rör droger, förebyggande arbete, miljöfaktorer och allmänhetens
uppfattning).

- Fysisk upptäckt, drogprofiler och biologisk övervakning av droger, prekursorer och
lösningsmedel.

Nyckelåtgärden "Neurovetenskap", även den under verksamhetstemat "Livskvalitet och
förvaltning av levande resurser", avser särskilt forskning inom förståelse av belönings- och
straffmekanismer och hur de påverkar inlärning och drogberoende.

                                               

10 Europaparlamentets och rådets beslut 182/1999/EG av den 22.12.1998,  EGT L 26, 1.2.1999
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Under temat "Konkurrenskraftig och hållbar tillväxt" behandlas mätning, testning och
bedrägeribekämpningsmetoder. Syftet är att upptäcka olaglig användning av preparat eller
komponenter, förbjudna droger inom idrotten, olaglig narkotikahandel och olaglig handel
(med djur).

Insatserna koncentreras främst på narkotikaproblemets sociala och ekonomiska
konsekvenser, i nära samarbete med ECNN som utarbetar pilotstudier på området. Ett
projekt som samordnas av ECNN valdes ut under den tredje ansökningsomgången för
programmet för målinriktad socioekonomisk forskning, TSER. Projektet har kallats
"Europeiskt nätverk för utveckling av politiska modeller och socio-ekonomiska analyser av
narkotikamissbruk, konsekvenser och ingripanden".

 2.4 Andra viktiga narkotikarelaterade frågor

 -Narkotika och trafiksäkerhet

 Målsättningarna på EG-nivå är följande:

 - att granska situationen vad gäller narkotika och bilkörning,
 - att analysera sambandet mellan olagliga droger och trafikolyckor mot bakgrund av
tillgängliga uppgifter,
 - att rekommendera mer tillförlitliga metoder för insamling av sådana uppgifter,
 - att granska och stödja utvecklingen vad gäller metoder för drogtestning vid vägkontroller
och vidare laboratorieanalyser, och dessas begränsningar,
 - att granska och vidareutveckla experimentella kontrollstudier av körsvårigheter och
farmakokinetik,
 - att granska och jämföra åtgärder för rehabilitering.

 Att alkohol inverkar menligt på trafiksäkerheten är ett välkänt faktum, liksom sambandet
mellan alkohol och trafikolyckor. Däremot finns betydligt färre uppgifter om andra droger i
trafiksammanhang. Det saknas fortfarande tillräcklig vetenskaplig grund för att införa
särskilda åtgärder för narkotika. Frågan togs inte ens upp i 1995-1999 års handlingsplan för
narkotikabekämpning. Problemet nämndes dock i det första åtgärdsprogrammet för
trafiksäkerhet som kommissionen antog 199311, varpå en arbetsgrupp om alkohol, droger
och medicin i samband med bilkörning tillsattes tidigt under 1994, inom ramen för
högnivågruppen om trafiksäkerhet.

 Arbetsgruppen lade fram en rapport och ett antal rekommendationer, bl.a. att man först av
allt måste avgöra problemets verkliga omfattning genom epidemiologisk forskning.
Rekommendationerna behandlade (i) hur man avgör i vilken omfattning olagliga droger
används av bilförare och vilken olycksrisken är för personer som använder enskilda droger
eller droger i kombination, (ii) olagliga droger i kombination med alkohol och (iii)
lagstiftning för narkotikatestning av bilförare.

                                               

 11 KOM (93) 246 slutlig, 9.6.1993
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 På senare tid har 1994 års arbetsgrupp åter tagit upp sin verksamhet. Det andra
åtgärdsprogrammet för ökad vägtrafiksäkerhet, som antogs av kommissionen i april 199712

för perioden 1997-2001, gäller samma frågor, med särskild tonvikt på vägkontroller.
Lämplig samordning med ECNN och Europeiska rådets Pompidou-grupp har säkerställts. I
det femte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling kommer forskningen att
fortsätta om t.ex. bilkörning under påverkan av olagliga droger och receptbelagda mediciner.

 - Doping inom idrotten

För gemenskapen har följande mål satts för de kommande fem åren: (i) förbättrad
information om doping och dess konsekvenser för den breda allmänheten, (ii) ökat
medvetande om problemet hos läkarkåren, (iii) förbättrad samordning på
lagstiftningsområdet, (iv) fastställande av tydliga definitioner, förteckningar över förbjudna
preparat och normer för testning samt (v) förbättrat hälsoskydd för unga idrottare.

Dopingen inom idrotten har på senare tid ökat så enormt att Europeiska rådet i Wien särskilt
betonade sin oro för detta allvarliga problem, som underminerar idrottsetiken och är en fara
för folkhälsan. Alltmer sofistikerade dopingmetoder förekommer nu inom proffsidrotten.
Många vanliga människor som idrottar för att förbättra sin livskvalitet riskerar att
konfronteras med droger inom idrotten. Doping inom sporten betyder oftast missbruk av
lagliga droger, sällan av olagliga preparat.

Dopingen inom idrotten måste angripas på två fronter. Doping på professionell nivå skall
behandlas som ett yrkesmässigt problem. Regler mot doping kräver nära samarbete mellan
stater, idrottsorganisationer och internationella organisationer. Bekämpning av doping på
amatörnivå kräver mer enhetliga åtgärder som redan prövats i den allmänna kampen mot
droger. Det är viktigt att tänka på vilket inflytande idrotten och idrottsstjärnorna har på
allmänheten, och särskilt ungdomar. Att bekämpa droger inom idrotten är därför ett utmärkt
sätt att fästa uppmärksamhet på kampen mot droger i allmänhet.

Medlemsstaterna och kommissionen är ense om att det behövs nya åtgärder på EU-nivå, för
att gemenskapens olika policies skall kunna tillämpas mer effektivt och för att lagstiftningen
skall kunna harmoniseras. Eftersom doping också kan innebära handel med olagliga droger
kan även samarbetet inom rättsliga och inrikes frågor spela en roll i detta hänseende.

Slutligen krävs närmare internationellt samarbete för att kunna bekämpa dopingen inom
idrotten. Eftersom idrottarna blir alltmer internationellt rörliga behövs ett entydigt rättsligt
ramverk om brott skall kunna undvikas.

                                               

 12 KOM (97) 131 slutlig, 9.4.1997
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3. Åtgärder för att minska olaglig handel med narkotiska preparat och psykotropa
ämnen

 EU:s insatser bör främst inriktas på att förbättra åtgärder och instrument som har att göra
med (i) kontroll av avledning av kemiska prekursorer inom EU och i tredje länder, (ii)
förebyggande och bekämpning av penningtvätt, (iii) effektivt samarbete mellan polis-, tull-,
och rättsliga myndigheter, (iv) genomförande av EU:s handlingsplan för bekämpande av den
organiserade brottsligheten, (v) att förhindra att nya kommunikationssystem (t.ex. Internet)
används i syfte att främja narkotikamissbruk, produktion och smuggling, (vi) internationellt
samarbete för att bekämpa olaglig handel med droger. Samordning och samarbete är
nycklarna till en framgångsrik politik.

 3.1 Konsolidering av gemenskapens regelverk

 3.1.1 Avledning av prekursorer och psykotropa ämnen

Prekursorer är kemikalier som är nödvändiga för narkotikatillverkning, och är därför en
viktig faktor i frågor som gäller minskning av narkotikatillgången. Dessa kemikalier
förekommer flitigt i handeln och används för att framställa tillåtna produkter som plast eller
medicin. Emellertid avleds en mindre andel av prekursorerna till olaglig framställning av
narkotika, främst heroin, kokain och syntetiska droger.

Prekursorer definieras som ett av de 22 kemiska ämnen som är listade i tabell I eller II i FN:s
konvention om bekämpande av illegal handel med narkotika och psykotropa ämnen från
1988, till vilken gemenskapen är part när det gäller artikel 12, där prekursorer omnämns.
Övervakning av utrikeshandeln med prekursorer faller inom gemenskapens behörighet enligt
artikel 113 i EG-fördraget.

Gemenskapen har antagit lämplig inre lagstiftning för att bekämpa avledning av prekursorer,
inom gemenskapen såväl som internationellt. I rådets direktiv 92/109/EEG13 behandlas
tillverkning och utsläppande på den gemensamma marknaden av prekursorer, i rådets
förordning 3677/9014 behandlas handel med prekursorer mellan gemenskapen och tredje
land, genom att ett antal krav ställs upp för export.

Gemenskapens aktuella system för kontroll av prekursorer har fungerat tillfredsställande.
Ytterligare förbättringar planeras genom (i) utökat samarbete med industrin och (ii) ingående
av avtal om kontroll av prekursorer med mer riskbenägna länder som har kapacitet att
hantera övervakningsmekanismerna i avtalen.

                                               

13 EGT 370 av den 19.12.1992. Bilagorna till detta direktiv ändrades genom kommissionens direktiv
93/46/EEG av den 22.6.1993.

14
  - Rådets förordning (EEG) nr 3677/90 av den 13.12.1990 - EGT L 357, 20.12.90. sid.1, ändrad genom rådets förordning (EEG) nr

900/92 av den 31.03.1992 - EGT L 96, 10.04.1992. sid.1. införlivad genom kommissionens förordning (EEG) nr 3769/92 av den
21.12.1992 - EGT L 383, 29.12.1992. sid.17, ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 2959/93 av den 27.1.1993 - EGT L 267,
28.10.1993. sid.8 och ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2093/97 av den 24.10.1997 - EGT L 292, 25.10.1997. sid.11.



22

 Eftersom avledning av prekursorer är ett undantag från de lagliga handelstransaktionerna är
en rent brottsbekämpande strategi för kontrollen av prekursorer inte särskilt meningsfull.
Insatser för att motverka avledning måste balanseras mot den lagliga handelns behov.

 Bilaterala avtal om avledning av prekursorer med tredje länder (Bolivia, Colombia, Equador,
Peru och Venezuela), Chile, Mexico och USA har gett resultat, eftersom de är ett värdefullt
bidrag till det omfattande informationsutbytet i kampen mot avledning av prekursorer.
Gemenskapen bör sträva efter att sluta liknande bilaterala avtal med fler länder och regioner
i världen som bas för ett förbättrat och utvidgat system för kontroll av prekursorer. Dessa
avtal bör kontrolleras regionalt för att undvika olaglig handel via grannländer med
prekursorer som undanhålls nationell kontroll. Därför bör gemenskapen inom ramen för
Europaavtalen snarast inleda förhandlingar om avtal för kontroll av prekursorer med de
associerade länderna i Öst- och Centraleuropa, där en mycket stor andel av de s.k. nya
syntetiska drogerna (amfetaminer med flera) framställs.

Internationella åtgärder mot avledning av prekursorer kan inbegripa utbyte av känslig
information om enskilda eller företag. Sådan information är skyddad i nationell och
europeisk lagstiftning. Ändå har gemenskapen lyckats underlätta denna typ av
informationsutbyte genom de ovan nämnda avtalen om kontroll av prekursorer, vilka ger det
nödvändiga rättsliga skyddet för utbyte av känslig information. Gemenskapen bör fortsätta
med liknande åtgärder, som innebär ett stort framsteg för gemenskapen i begränsningen av
tillgången på prekursorer för olaglig framställning av droger.

En aspekt av problemet med prekursorer för nya syntetiska droger är att det finns ett stort
antal prekursorer på marknaden, och att själva marknaden förändras och utvecklas mycket
snabbt. Detta gör det orealistiskt att inrätta en kontrollmekanism som liknar den för de 22
listade ämnena, eftersom ytterligare begränsningar för ännu fler ämnen endast skulle
försvaga effektiviteten i systemet för kontroll av prekursorer, samtidigt som det mycket
fruktbara samarbetet mellan operatörer och myndigheter skulle hindras.

De 22 prekursorerna i FN:s konvention från 1988 är för få för att man fullständigt skall
kunna hantera problemet med avledning av prekursorer. Med tanke på vad som sägs ovan
om de nya problem de nya syntetiska drogerna för med sig är det lämpligt att upprätta
"särskilda listor för övervakning" för de prekursorer som inte är listade. Sådana listor bör
utvecklas i takt med avledningsmönstren i gemenskapen för ämnena på listorna, och
principen för samarbete med industrin bör upprätthållas.

 I 1991 års rekommendationer från G7:s aktionsgrupp för kemiska produkter ingick en
målinriktad strategi för att inrikta de internationella mekanismerna för kontroll av
prekursorer på ett bestämt, begränsat antal kemikalier som stämmer överens med varje
produkts natur och handelsmönster. Detta är mer realistiskt och kostnadseffektivt än att
utvidga kontrollen till ett stort antal kemiska ämnen.
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 3.1.2 Penningtvätt

 Kommissionens andra rapport om genomförandet av direktivet om om åtgärder för att
förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar15, som antogs den
1 juli 199816, har sänts till rådet och parlamentet. I rapporten sägs att samtliga medlemsstater
har införlivat direktivet. Det enda oavslutade överträdelseförfarandet gäller förekomsten av
anonyma bankkonton i Österrike.

 I rapporten görs också en relativt positiv bedömning av direktivets effekt. Emellertid är
direktivet i hög grad förebyggande till sitt syfte, och det är omöjligt att säga i vilken
omfattning penningtvätt har kunnat förebyggas. Å andra sidan visar uppgifterna i bilaga 8
om misstänkta transaktioner att finanssektorn ganska väl uppfyllt sina förpliktelser enligt
direktivet. I korthet innebär detta att alla medlemsstater tar aktiv ställning mot penningtvätt.

 Den sektorsövergripande gruppen har en särskild underavdelning för experter på
penningtvätt, som har analyserat effektiviteten i systemen för att förhindra penningtvätt, i
anknytning till samarbetet enligt avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen.
Anledningen var att resultaten i form av domstolsärenden, fällande domar och konfiskering
av tillgångar hittills har varit relativt blygsamma. För att förbättra samarbetet mellan
medlemsstaterna på detta område antog rådet den 3 december 1998 på grundval av artikel K
3 i Fördraget om Europeiska unionen om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande,
beslag och förverkande av hjälpmedel och vinning av brott.17

 Vidare anmälde kommissionen i sin andra rapport och i det medföljande pressmeddelandet
att man har börjat arbeta på ett förslag till ett andra direktiv om penningtvätt som skall utöka
och aktualisera direktivet från 1991. I förslaget vill man försöka införliva
rekommendationerna som rör gemenskapens behörighetsområde från handlingsplanen för
organiserad brottslighet, och även vissa av Europaparlamentets önskemål. Huvudsyftet är att
direktivet även skall gälla vissa icke finansiella verksamheter och yrken.

 Penningtvätt är ett världsomfattande problem, och kan endast bekämpas effektivt om alla
länder och regioner i världen arbetar mot samma mål. Hur sofistikerade EU:s (eller
medlemmarnas i FATF – Financial Action Task Force, OECD:s arbetsgrupp för
internationella finansiella åtgärder) system för att förhindra penningtvätt än är, blir de
ineffektiva om andra länder saknar eller inte har tillräckligt väl fungerande sådana system.
Här märks betydelsen av FATF, FN:s globala insatser och EU:s externa arbete på detta
område.

 FATF är det viktigaste internationella organet mot penningtvätt, och man har beslutat
förlänga dess mandat med ytterligare fem år från och med mitten av 1999. FATF har nu
börjat ta in ett mindre antal strategiskt viktiga nya medlemmar och inlett arbete på ett
världsomspännande nätverk av regionala organ för bekämpning av penningtvätt. Man har
också börjat arbeta med två känsliga och komplicerade frågor som anförtrotts FATF av
G7/8, nämligen länder där samarbete försvåras av t.ex. överdriven banksekretess och slutna

                                               

 15 EGT 166, 28.6.1991
16 KOM (1998) 401 slutlig
17 EGT L 333, 9.12.1998
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företagsstrukturer, och åtgärder mot penningtvätt som även syftar till att bekämpa
skattebedrägerier.

 Phare-programmet har agerat särskilt aktivt mot penningtvätt, bland annat genom stödet till
Europarådets projekt för gemensam utvärdering. Verksamheten inleds nu inom Tacis
(genomförbarhetsstudier i Ryssland, Ukraina och Moldova). Ett omfattande projekt har
inletts tillsammans med USA i Västindien, och ett annat genomförs för de fem länderna i
Andinska gemenskapen. Programmet för narkotikakontroll i södra Afrika behandlar också
delvis penningtvätt. Man undersöker även möjligheten att delfinansiera åtgärder mot
penningtvätt inom ASEM.

 Dessa externa åtgärder är av stor betydelse och gör kommissionen och EU synliga i ett
internationellt perspektiv. De bör fortsätta vidareutvecklas.

 3.1.3 Förebyggande åtgärder för att förhindra att nya kommunikationssystem (t.ex.
Internet) används i syfte att främja narkotikamissbruk, produktion och smuggling

 Ny teknik, särskilt Internet, kan påverka narkotikamissbruket i både positiv och negativ
riktning. Som ett exempel på positiv påverkan kan Internet användas för att uppmärksamma
allmänheten på missbruksproblemet och sprida korrekt information om riskerna med droger,
särskilt nya syntetiska droger. I negativ riktning kan Internet utnyttjas i narkotikarelaterade
olagliga syften, särskilt för att (i) ge information om kemiska prekursorer och basämnen, ge
tillgång till specialistlitteratur och till marknaden för laboratorieutrustning för olaglig
framställning av narkotika, (ii) lära ut olaglig narkotikaframställning och (iii) uppmuntra till
narkotikamissbruk.

 Europaparlamentet och rådet antog i ett beslut av den 25 januari 1999 en flerårig
handlingsplan på gemenskapsnivå för att främja en säkrare användning av Internet genom att
bekämpa olagligt och skadligt innehåll på globala nät.18 Handlingsplanen löper över fyra år,
från den 1 januari 1999 till den 31 december 2002, med ett samlat anslag på 25 miljoner
euro. Handlingsplanens mål är i synnerhet att (i) skapa en säkrare miljö genom att skapa ett
europeiskt nätverk med telejour där förbättrat samarbete mellan branschen och de
rättsvårdande myndigheterna är nödvändigt för att nätverket skall kunna utveckla sin fulla
potential och (ii) att uppmuntra satsningar på ökade kunskaper. Ansvaret för att åtala och
straffa dem som är ansvariga för olagligt innehåll åvilar även fortsättningsvis de nationella
rättsvårdande myndigheterna, med stöd från främst Europol.

 3.2 Syntetiska droger

Vid Europeiska rådets möte i Dublin i december 1996 betonades att frågan om syntetiska
droger måste ges särskild uppmärksamhet, både inom EU och i andra länder, särskilt i
Central- och Östeuropa, och att problemet måste angripas på tre fronter: a) lagstiftning, b)
konkret samarbete för att hindra tillverkning och handel, bl.a. ökat samarbete mellan
nationella myndigheter och den kemiska industrin, samt c) internationellt samarbete.19

                                               

18 Beslut nr 276/1999/EG, EGT L 33, 6.2.1999

19 På den gemensamma konferensen om syntetiska droger mellan EG, Europaparlamentet och rådets
ordförandeskap (Bryssel, 27-28.11.1997) gavs ett antal rekommendationer om hur problemen skall
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Det nyinrättade s.k. systemet för tidig varning för nya syntetiska droger20, som samordnas av
Europol och ECNN, skall hjälpa till att tackla problemen med konsumtion och produktion
av dessa nya droger.

 I sitt meddelande om kontroll av nya syntetiska narkotikapreparat21 antyder kommissionen
att ytterligare redskap i en senare fas skulle kunna öka effektiviteten i kampen mot
försäljning och bruk av syntetisk narkotika på illegal väg, eventuellt på grundval av en
diskussion om de respektive förtjänsterna med “nödförfarandet”, det “generiska synsättet”
eller det “analoga synsättet” som omnämns i meddelandet.

 3.3 Införlivande av avdelning VI i Amsterdamfördraget

 Amsterdamfördraget

 Den nya rättsliga ramen enligt Amsterdamfördraget beskrivs i kapitel III avsnitt D. I sitt
meddelande av den 14 juli 1998, "Mot ett område med frihet, säkerhet och rättvisa"22

påpekar kommissionen att dess möjligheter att bidra till narkotikabekämpningen inom
unionen ökar genom Amsterdamfördraget, även inom områden där kommissionen tidigare
inte haft någon formell initiativrätt.

 Handlingsplanen för ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

 Huvuddragen i ovannämnda meddelande har tagits i beaktande i rådets och kommissionens
handlingsplan för hur man bäst skall genomföra de bestämmelser i Amsterdamfördraget som
behandlar inrättande av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, vilken bifölls av
Europeiska rådet i Wien.

 I handlingsplanen sätts narkotika särskilt i samband med säkerheten. Konkret sägs att
narkotika hotar kollektivets och individens säkerhet, och ofta, men inte alltid, är förknippat
med organiserad brottslighet. Fortsatt sägs att EU:s insatser inom narkotikabekämpning har
varit av stor betydelse genom det konsekventa kravet på en samlad ansats med delat ansvar
mellan producent- och konsumentländer. Inom ramen för denna samlade ansats får man
emellertid inte underskatta vikten av att de brottsbekämpande organen gemensamt lägger all
tillgänglig kraft på att bekämpa narkotikahandlarna och de kriminella organisationer som står
bakom handeln.

 Samarbetet på EU-nivå mellan polis, tull och andra rättsvårdande myndigheter i
medlemsstaterna förtjänar särskild uppmärksamhet. Handlingsplanen stödjer och främjar
samarbetet mellan dessa myndigheter, eftersom det är just därigenom unionens insatser för
att bekämpa narkotikaproblemet blir effektiva.

                                                                                                                                              

kunna angripas på alla fronter (prevention, information, forskning, hälsofrämjande åtgärder och
behandling, minskning av tillgången och brottsbekämpning). LIBE 103 EN. PE 167.784

20 Gemensam åtgärd antagen av rådet den 16 juni 1997 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll
av syntetiska droger (EGT L 167, 25.6.1997).

21 KOM(97) 249 slutlig, 23.5.1997, sid. 5
22 KOM(1998) 459 slutlig
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  När det gäller rättsligt samarbete innehåller handlingsplanen en tidsplan för åtgärder som
skall ha genomförts inom två eller fem år efter det att Amsterdamfördraget ratificerats.
Dessa åtgärder kommer att få konkreta konsekvenser för narkotikahandel och annan
verksamhet med anknytning till olagliga droger, som t.ex. penningtvätt.

 Alla handlingsplanens åtgärder på narkotikaområdet är oerhört viktiga, men de kanske
viktigaste är de som anses behöva genomföras inom två år efter Amsterdamfördragets
ikraftträdande. De rör både polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

 Vad beträffar polissamarbete koncentrerar sig handlingsplanen på Europols operativa
samarbetsinsatser.23 Andra åtgärder för polis- och tullsamarbete inbegriper:

 - gemensam utvärdering av särskild utredningsteknik i samband med upptäckt av grova
former av organiserad brottslighet (t.ex. så kallade "kontrollerade leveranser", övervakning),

 - översyn av de regler som tillåter en rättsvårdande myndighet från en medlemsstat att verka
på en annan medlemsstats territorium, med beaktande av Schengenregelverket.

 Lika viktiga för samarbetet inom Europol är följande åtgärder, som skall genomföras inom
fem år:

 - Att främja sambandssystem mellan tjänstemän som handlägger förundersökning respektive
åtal och som är särskilt inriktade på att bekämpa organiserad brottslighet.

 - Att upprätta ett nätverk för forskning, dokumentation och statistik om gränsöverskridande
brottslighet.

 - Att förbättra statistik om gränsöverskridande brottslighet.

 - Att upprätta ett system för utbyte av information om och analys av penningtvätt.

 På området för straffrättsligt samarbete nämns i handlingsplanen skapande av gemensamma
miniminormer avseende brottsrekvisit och påföljder på området olaglig narkotikahandel som
en av de åtgärder som skall genomföras inom två år från det att Amsterdamfördraget trätt i
kraft.

 Införlivande av Schengenregelverket på narkotikaområdet är en viktig faktor, med tanke på
den operativa verksamhet och de åtgärder som genomförts inom ramen för Schengen och
lett till en konkret ökning av de samlade insatserna för att begränsa narkotikahandeln.

 Slutligen nämns utvidgningen i handlingsplanen, och dess koppling till strategin inför
anslutningen. Rättsliga och inrikes frågor är av stor betydelse för Europeiska unionen. De
åtgärder som föreslås i handlingsplanen innebär en förstärkning av reglerna på området, och
det görs tydligt och klart för ansökarländerna vilka unionens prioriteringar är inom rättsliga
och inrikes frågor.

                                               

23 En av prioriteringarna i Amsterdamfördraget är att fastställa Europols operativa befogenheter. Europol
måste tillåtas att "anmoda medlemsstaternas behöriga myndigheter att genomföra och samordna sina
utredningar" inom ramen för "operativa insatser av gemensamma grupper".
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 4. Internationell verksamhet

 Narkotikabekämpningens internationella dimensioner kräver att ett intensifierat samarbete
utvecklas med målländerna och -regionerna, till stöd för nationella och regionala planer (där
sådana finns) och på grundval av riktlinjer och principer. Alla befintliga instrument
(utvecklingsstöd, tekniska instrument, ekonomiska och handelspolitiska instrument, politisk
dialog, samarbete i rättsliga och inrikes frågor) måste utnyttjas så långt möjligt. EU:s
samarbete med industriländerna, inom UNDCP och andra internationella forum och berörda
grupper måste fortsätta och stärkas.

• Grundprinciper för det internationella samarbetet

Narkotikaproblemets allvar och utbredning, i utvecklingsländer såväl som industriländer,
kräver ett intensivare samarbete på alla nivåer, nationellt, regionalt och globalt. Under FN:s
extrasession om narkotika 1998 (UNGASS) underströks att det internationella samarbetet
för narkotikakontroll måste ingå i en övergripande strategi för social och ekonomisk
utveckling i vidare mening.

Genom att anta UNGASS' politiska förklaring har det internationella samfundet, däribland
EU, förbundit sig att följa vissa grundprinciper.

- Delat ansvar: kampen mot narkotika är ett gemensamt och delat ansvar som kräver
integrerade och balanserade insatser.

- Integration av narkotikakontroll i utvecklingspolitiken: åtgärder för att minska
efterfrågan och tillgång måste vara integrerade i och understödja den befintliga
samhällsekonomiska utvecklingspolitiken.

- Balans mellan efterfrågeminskning och tillgångsminskning: för första gången
identifieras efterfrågeminskning som en huvudbeståndsdel i en övergripande
narkotikabekämpningsstrategi.

- Respekt för de mänskliga rättigheterna.

- Stöd till multilaterala strategier: problemen med narkotikakontroll måste betraktas
i ett multilateralt sammanhang. Här bekräftas FN (UNDCP) som ett resurscentrum och en
värdefull kunskapsbas om narkotikafrågor. Andra internationella organisationer kan också
bidra med värdefulla erfarenheter.
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• Införlivande av UNGASS

Vid mötet inom FN:s narkotikakommission (CND) som ägde rum i Wien i mars 1999 vidtog
det internationella samfundet, däribland Europeiska unionen, viktiga åtgärder för att stödja
införlivandet av de olika handlingsplaner och andra åtgärder som antogs i juni 1998 under
FN:s generalförsamlings extrasession om narkotika (UNGASS). Handlingsplanerna gäller (i)
internationellt samarbete för utrotning av olagliga narkotikagrödor och alternativ utveckling,
(ii) riktlinjer för minskning av efterfrågan på narkotika och (iii) olaglig tillverkning,
smuggling och missbruk av stimulantia av amfetamintyp och dessas prekursorer. Övriga
åtgärder har att göra med kontroll av prekursorer, rättsligt samarbete och penningtvätt.

• Integration av det internationella samarbetet för narkotikabekämpning i EU:s yttre
förbindelser som helhet

Även i utrikespolitiken uppmärksammar EU narkotikafrågan, genom två typer av åtgärder.
För det första multilaterala åtgärder, såsom (i) aktivt stöd till utformning av en global politik,
(ii) stöd till FN:s utformning av strategier och (iii) åtgärder som gör att informella organ
fungerar effektivt. Den andra typen av åtgärder är bilaterala och regionala åtgärder, genom
tre instrument för samarbete med tredje land: politisk dialog, handelspolitik samt tekniskt
och finansiellt bistånd. EU måste gå längre i integrationen av det internationella samarbetet
för narkotikabekämpning i de mer övergripande målen för sina yttre förbindelser.

• Fullständigt utnyttjande av EG:s instrument för internationellt samarbete
(utvecklingsbistånd, tekniskt och finansiellt bistånd och handelspolitiska instrument som
Allmänna preferenssystemet)

EG måste göra fullt bruk av EG-instrumenten för internationellt samarbete
(utvecklingsbistånd, tekniskt och finansiellt bistånd och handelspolitiska instrument som
Allmänna preferenssystemet) i samverkan med tredje länders eller regioners strategier och
utvecklingsplaner. Narkotikakontroll måste betraktas som en integrerad del i EU:s
utvecklingssamarbete. När det gäller Allmänna preferenssystemet anser kommissionen det
väl värt att fortsätta bevilja fördelaktiga handelspolitiska villkor för att bekämpa
produktionen av olagliga grödor, förutsatt att länderna ifråga fortsätter kampen mot droger
och att den visar resultat. På grundval av en utvärdering av Allmänna preferenssystemets
effekter på narkotikabekämpningen förlängdes det allmänna jordbrukspreferenssystemet för
de andinska länderna och Centralamerika till den 31 december 2001, och i Centralamerika
beviljades också preferensvillkor för industrin för första gången.

• Fullständigt utnyttjande av GUSP-instrumenten i bilateralt samarbete och multilateralt
genom politisk dialog, gemensamma ståndpunkter och gemensamma åtgärder

Fördraget ger möjlighet till mer långtgående utrikespolitiska åtgärder mot narkotika genom
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP), där gemensamma åtgärder kan
vidtas på vissa områden där medlemsstaterna har viktiga gemensamma intressen, och för
systematiskt samarbete inom Europeiska unionen på områden som är av allmänt intresse.
Hittills har EU:s aktioner huvudsakligen uttryckts i form av politisk dialog med tredje länder.
Dialogen har fått ytterligare kraft genom att man nu systematiskt innefattar
narkotikaklausuler i samarbetsavtal. Vidare har EU ofta samordnat sitt deltagande i
internationella forum.



29

Denna verksamhet måste fortsätta och förstärkas som en del av EU:s samarbete med tredje
land, både multilateralt och bilateralt. Vad gäller bilaterala förbindelser bör större vikt läggas
vid sambandet mellan utvecklingssamarbete och tredje lands politiska engagemang för ett
sunt styrelseskick, upprätthållande av lag och ordning samt respekt för de mänskliga
rättigheterna.

• Internationellt samarbete i rättsliga och inrikes frågor

Behovet av en konsekvent EU-strategi för samarbetet med tredje länder och regioner i
kampen mot olaglig handel med narkotika framstår allt tydligare. Detta är redan en viktig del
i EU:s stora narkotikaprojekt i Latinamerika, Västindien och Centralasien. Genom ett stort
antal samarbetsavtal (och partnerskapsavtal) med tredje länder och regioner ges också
möjlighet till samarbete på området, men det kräver att alla EU:s behöriga myndigheter
samverkar, och att Europol ges en särskild roll inom underrättelseverksamhet, analys och
samordning av nationella undersökningar. Kommissionen kommer huvudsakligen att stå för
effektiv samordning av instrumenten i första pelaren (penningtvätt, prekursorer) och genom
att så långt möjligt ställa befintliga medel till förfogande.

• Samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna i vissa tredje länder eller grupper
av länder för gemensam bedömning och genomförande av program

En effektiv, allomfattande och integrerad EU-strategi för narkotikabekämpning förutsätter
insatser på olika nivåer och deltagande från ett stort antal olika aktörer, statliga såväl som
icke-statliga. Om handlingsplanen skall kunna genomföras behövs kontinuerlig samordning
för att gemensamt kunna bedöma och genomföra programmen.

• Huvudsakliga målområden

De viktigaste målområdena är kandidatländerna24, Latinamerika/Västindien och Centralasien
med Transkaukasus.

EU förväntar att dialogen med de olika regionala undergrupperna i Latinamerika skall
fördjupas på detta område, och likaså den särskilda dialogen om narkotikafrågor med de
andinska länderna. Vidare tror EU att de latinamerikanska länderna kommer att spela en
viktig roll i den nya mekanismen för narkotikasamarbete/-samordning mellan Europa och
Latinamerika/Västindien, vars första möte ägde rum i april 1999. Vad samarbetet beträffar
har en övergripande handlingsplan för Latinamerika antagits. I handlingsplanen betonas
vikten av en balanserad strategi hos båda parter för att hantera problemet, principen om
ansvarsfördelning bekräftas och den innehåller även en lista över frågor kommissionens och
medlemsstaternas bistånd särskilt bör koncentreras på i framtiden. Det gäller i synnerhet
förstärkning av det mellanregionala samarbetet mellan Latinamerika och Västindien samt
mellan olika regionala undergrupper i Latinamerika.

EU:s narkotikainitiativ för Västindien har resulterat i en märkbar förbättring av samarbetet
och samordningen av narkotikakontrollen mellan länderna i området, samt mellan de
bidragsgivande länderna, vilket varit positivt för regionen. Kommissionens byrå för

                                               

24 Se sidorna 8-9 för en beskrivning av Phares narkotikaprogram.
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narkotikakontroll som inrättats på Barbados har gett EU stor synlighet inom
narkotikakontrollfrågor, och förbättrat övervakningen av den kontrollverksamhet som får
stöd från gemenskapen (cirka 20 miljoner euro i stöd till handlingsplanen för Barbados).
Inrättandet av ett kontor för sjöfartssamarbete mellan EU, Västindien och USA har gjort det
lättare att föra en närmare dialog och har förbättrat samarbetet i frågor som gäller
narkotikasmuggling sjövägen.

Stora mängder narkotika smugglas från Afghanistan och dess grannländer genom f.d.
Sovjetunionen, huvudsakligen till EU. Samarbetet inom Tacis för narkotikabekämpning
omfattas av tre program: (i) programmet för tullsamarbete, (ii) programmet för
gränsövergångar och (iii) programmet för rättsliga och inrikes frågor, som fortfarande är
under utveckling. Tullprogrammet för Centralasien är ett av de program som särskilt bidrar
till inrättande av effektiva gränskontroller och bruk av metoder för utredning, bl.a.
profilering och riskanalys, för att identifiera narkotikasmuggling. Programmet för
gränsövergångar bistår med hjälp och infrastruktur till alla organ som är verksamma vid
vissa gränsstationer mellan de västra delarna av f.d. Sovjetunionen, Centraleuropa och EU.
Alla rättsliga organ vid gränsövergångarna får hjälp, och programmet förväntas underlätta
handeln samtidigt som fler narkotikatransporter upptäcks. Programmet för rättsliga och
inrikes frågor är även inriktat på andra organ, som t.ex. inrikesministerier och polisväsende,
särskilt i Centralasien och Kaukasus, och ger stöd till institutionsuppbyggnad, med konkreta
insatser i synnerhet på flygplatser och vid gränsövergångar. Man betonar också penningtvätt
i Ryssland, Ukraina och Moldova. Ytterligare programverksamhet utvecklas nu i nära
samarbete med bl.a. UNDCP och UNDP.

Ett annat viktigt mål är att fördjupa dialogen med de nordafrikanska länderna (särskilt
Marocko) och Mellanöstern inom Euro-Med, samt att främja samarbete med länder i södra
och västra Afrika. Södra Afrika är ett nytt samarbetsområde för EU i narkotikafrågor.
Samarbetet inleddes i Mmabatho i Sydafrika i november 1995, och vid konferensen för
narkotikakontroll mellan EU och SADC (södra Afrikas regionala samarbetsorganisation) i
Gaborone i februari 1998 bekräftade man sitt politiska engagemang. Vid ministermötet
mellan EU och SADC i Wien i november 1998 lovade EU att stödja genomförandet av
SADC:s regionala handlingsplan för narkotikakontroll. Regionala program har startats i 16
västafrikanska länder till stöd för utveckling av nationella övergripande planer, fullgoda
institutionella strukturer och avpassad lagstiftning för att hantera narkotikaproblemet i
regionen.

Asien är en annan region där samarbetet behöver utvecklas och förbättras under de närmaste
åren, särskilt med Kina och de asiatiska ASEM-parterna. Vad Kina beträffar understryker
kommissionen i sitt meddelande “Building a Comprehensive Dialogue with China” från
mars 1998 vikten av att föra en omfattande dialog och uppmuntra samarbete med Kina på
ett flertal områden, bland annat bekämpning av olaglig narkotikahandel. Samarbetet bör
utvecklas och Kina inbegripas i den internationella kampen mot narkotikasmuggling. Det
första steget i en konstruktiv dialog med Kina är att ta reda på vilka och hur stora problem
landet har med olaglig narkotikahandel. Därefter bör frågan tas upp inom ramen för den
politiska dialogen mellan EU och Kina.

Samarbetet med de asiatiska länderna inom ASEM bör utvidgas. Initiativ som
utbytesprogram för högre tulltjänstemän och seminarier för tulltjänstemän bör fortsätta och
liknande insatser utvecklas vidare.
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• Fortsatt bilateralt samarbete med de industrialiserade länderna (USA, Kanada, Japan)
och förstärkt multilateralt samarbete i internationella forum som t.ex. G8 och
Dublingruppen

Samarbetet med industriländerna bör utvecklas, både bilateralt och i multilaterala
sammanhang. Huvudmålsättningen bör vara att stödja genomförandet av integrerad eller
regional politik och dito program, i syfte att främja dialogen.

Samtidigt bör unionen försöka förbättra komplementariteten mellan sina olika åtgärder. Det
enklaste sättet att åstadkomma detta är att låta gemensamma kriterier för bedömning av
behoven nationellt och på sektorsnivå få ligga till grund för samarbetet. Sedan kan stödet
fördelas mot bakgrund av de enskilda givarländernas eventuella politiska intressen och
fördelar.

Bilateralt bör EU inrätta goda kommunikationskanaler för utbyte av information om olaglig
narkotikahandel och därmed förbunden organiserad brottslighet.

Det bästa exemplet på givande samarbete med ett industriland är samarbetet mellan EU och
USA enligt den nya transatlantiska agendan, ett samarbete som bör fortsätta och förstärkas
ytterligare. Under de närmaste åren skall de två parterna fortsätta arbeta på gemensamma
projekt, som initiativet för Västindien, och söka genomföra andra konstruktiva åtgärder i
andra delar av världen, t.ex. södra Afrika, Nigeria, Östeuropa, Centralasien, Latinamerika/de
andinska länderna.

Parterna kommer också att fortsätta samarbetet mellan amerikanska och europeiska
rättstillämpande organ och tillsammans verka för införlivande av internationella
konventioner.

 Samarbetet med Kanada och Japan bör också fördjupas. Samarbetet med Kanada får
ytterligare en dimension inom de närmaste åren, eftersom Kanada nyligen slutgiltigt antagit
sin interna narkotikapolitik och nu är i färd med att utarbeta en internationell
narkotikapolitik, där samarbetet med EU i narkotikafrågor kommer att utvidgas.

 Under toppmötena med EU uttryckte Japan önskemål om att inleda en dialog när det gäller
bekämpning av narkotikasmuggling, en dialog som skulle kunna utvecklas till ett regelbundet
informationsutbyte inom en expertgrupp. Det verkar också finnas möjlighet att ingå ett avtal
om prekursorer med Japan.

 Diskussionerna inom G8 bör fördjupas. G8-länderna inser sambandet mellan narkotika och
nationell och internationell brottslighet i allmänhet, och engagerar sig för partnerskap och
ansvar i det internationella samfundet i syfte att bekämpa olagliga droger, bl.a. genom ökat
samarbete för att begränsa olaglig handel med narkotika och kemiska prekursorer,
efterfrågeminskande åtgärder, däribland politiska åtgärder för att minska missbruket, och
stöd till en global strategi för att utrota olagliga grödor.

 Ett annat viktigt diskussionsforum för de industrialiserade länderna för narkotikarelaterade
frågor är "Dublingruppen". Detta är en informell samrådsgrupp för stora globala aktörer,
dvs. EU:s medlemsstater och kommissionen, Australien, Norge, Kanada, Japan och USA.
Representanter från FN:s program för internationell narkotikakontroll (UNDCP) deltar
också i mötena. De stora mötena där alla deltar äger rum två gånger om året. Diskussionerna
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utgår från regionala rapporter som sammanställs från nationella (lokala) rapporter som
utarbetas av de s.k."mini-Dublingrupperna".

• Samarbete med internationella organisationer

 Samarbetet med behöriga internationella organisationer som är verksamma på
narkotikaområdet bör fortsätta och vidareutvecklas. Europeiska gemenskapen betraktar i
synnerhet UNDCP som ett värdefullt resurs- och kunskapscentrum för narkotikarelaterade
frågor. I samordningen av internationella åtgärder för narkotikakontroll är UNDCP en viktig
partner som erbjuder många tjänster. Andra internationella organisationer kan också erbjuda
värdefulla erfarenheter och partnerskap, t.ex. Interamerikanska kommissionen för kontroll av
narkotikamissbruk (Inter-American Drug Abuse Control Commission - CICAD).

5. Samordning, integrering och förenkling

 Eftersom narkotikaproblemet är så mångfasetterat, och EU:s olika åtgärder omfattas av
olika pelare i fördraget, måste narkotikabekämpningen samordnas. Samordningen behöver
förbättras på samtliga nivåer och omfatta alla EU:s institutioner och organ.

 5.1 Samordning i rådet

EU:s narkotikabekämpning samordnas av arbetsgruppen för övergripande
narkotikafrågor (Horizontal Drugs Group) som inrättades av Coreper i februari 1997.
Gruppen är behörig att kontrollera och samordna all narkotikarelaterad verksamhet som
omfattas av flera av fördragets pelare samtidigt. Den avlägger rapport till Coreper.
Arbetsgruppens verksamhet inbegriper internationella sektorsövergripande initiativ för
narkotikakontroll som genomförs av EU i vissa geografiska områden som fastställts vid
Europeiska rådets möten (dvs. Västindien, Latinamerika, Centralasien). Eftersom
medlemsstaternas intressen i dessa olika geografiska områden varierar, kan det i vissa fall
vara lämpligt att vara flexibel och pragmatisk i samordningen. De särskilda informella
samordningsgrupper som inrättats mellan de berörda medlemsstaterna inom ramen för
arbetsgruppen har gett märkbart förbättrad samordning mellan medlemsstaternas bilaterala
narkotikakontrollverksamhet och gemenskapsfinansierade initiativ. Sådana
samordningsgrupper har inrättats för Västindien, Latinamerika och Centralasien.

Narkotikagruppen kan bygga på erfarenheter från vissa av rådets särskilda arbetsgrupper
med anknytning till narkotikaproblemet, som t.ex.

- Rådets arbetsgrupp för frågor som gäller narkotika inom den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken (Codro) som samordnar och driver utrikespolitiska initiativ som rör
samarbete med tredje länder för narkotikakontroll. EU har särskilt uppmanat de länder som
inte ännu undertecknat eller ratificerat FN:s tre konventioner att göra detta.

- Arbetsgruppen för hälso- och sjukvårdsfrågor som främst behandlar frågor som har
samband med gemenskapens åtgärdsprogram för att förebygga narkotikamissbruk.

- Arbetsgruppen för ekonomiska frågor som behandlar frågor som har samband med
kontroll av kemiska prekursorer.
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- Arbetsgruppen för allmänna preferenssystemet följer upp genomförandet av det
allmänna preferenssystemet.

- Olika arbetsgrupper som lyder under avdelning VI i EU-fördraget som t.ex.
arbetsgruppen för tullsamarbete och arbetsgruppen för polissamarbete.

5.2 Samarbete mellan EU:s institutioner och andra organ

Samordningen i narkotikafrågor mellan EU:s institutioner och dess andra organ bör främjas,
så att EU:s narkotikapolitik och strategier blir enhetliga och konsekventa.

Den informella samordningen av narkotikafrågor som inleddes 1995 av Europeiska
kommissionen tillsammans med Europaparlamentet, rådets ordförandeskap, Ekonomiska och
sociala kommittén och Regionkommittén har gjort mycket för att skapa förståelse för de
olika medlemsstaternas narkotikapolitik och identifiera gemensamma tendenser i den
praktiska hanteringen av narkotikafrågor i EU:s medlemsstater.
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IV. SLUTSATSER

Målet med denna handlingsplan är att förse EU med passande hjälpmedel och verktyg för att
bekämpa narkotika. Underbyggd av samordnade åtgärder på alla nivåer bör den kunna ge en
verkligt allsidig och balanserad strategi för narkotikabekämpning, som fokuseras på de
högprioriterade målen. Förstärkningen av informationsverktygen och strukturerna för
samordning kommer väl till pass.

En systematisering av utvärderingsverksamheten och förbättrad bevakning av
narkotikasituationen kommer att ge bättre kostnadseffektivitet och underlätta snabbt
beslutsfattande på lämplig nivå.

Vad efterfrågeminskning beträffar understryks i handlingsplanen att EU skall högprioritera
förebyggande arbete som inriktas på folkhälsa, utbildning, forskning och fortbildning samt
instrument för att bekämpa social utslagning. Utbyte av erfarenheter och god praxis
uppmuntras, och nätverk mellan städer och mellan yrkesverksamma på fältet understöds. I
planen betonas att dessa verksamheter måste tilldelas tillräckliga resurser.

De närmaste åren blir avgörande för utveckling av en konsekvent strategi för
narkotikabekämpning inom idrottsvärlden. Medlemsstaterna och kommissionen har uttryckt
sin vilja att inrätta ett internationellt organ för att angripa problemet i samarbete med
idrottsorganisationerna.

Vad gäller minskning av narkotikatillgången och bekämpning av olaglig narkotikahandel bör
EU prioritera följande: kontroll av avledning av kemiska prekursorer inom EU och i tredje
land, förebyggande och bekämpning av penningtvätt, effektivt samarbete mellan polis-, tull-
och rättsliga myndigheter, integrering av narkotikarelaterad verksamhet som omfattas av
Schengenavtalen, genomförande av EU:s handlingsplan om organiserad brottslighet och
samarbete med tredje länder och regioner i kampen mot olaglig narkotikahandel.

 Inom det internationella samarbetet kommer EU att systematiskt integrera narkotikakontroll
i sin politik för utvecklingssamarbete. Med bibehållen respekt för principen om delat ansvar
avser EU att prioritera narkotikakontroll i utvecklingssamarbetet med länder och regionala
organisationer som försöker utarbeta nationella planer för narkotikakontroll, och som visar
starkt politiskt engagemang i kampen mot olagliga droger. Kontroll och övervakning av alla
åtgärder för narkotikakontroll, även alternativ utvecklingsverksamhet, är faktorer av största
betydelse.

 Parallellt med det vanliga utvecklingssamarbetet bör narkotikafrågan med jämna mellanrum
behandlas i den politiska dialogen med berörda länder och regioner. Vidare kommer EU att
fortsätta att delta aktivt i internationella forum i syfte att effektivisera narkotikakontrollen, i
ett globalt såväl som ett regionalt perspektiv. De internationella biståndsgivarländernas
narkotikakontroll måste samordnas, och i detta syfte bör EU arbeta på att utveckla sina
redan etablerade förbindelser med industrialiserade partner. Vi bör gemensamt utarbeta,
finansiera och genomföra projekt i de delar av världen som är hårdast drabbade av
narkotikarelaterade problem, för att kunna garantera att våra åtgärder kompletterar
varandra.

 Bilaga I
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 UTVÄRDERING AV EXISTERANDE EG- OCH EU-INSTRUMENT OCH
PROGRAM

 

 Kommissionen har åtagit sig att lägga fram en rapport om genomförandet av
handlingsplanen för 1995-1999 och komma med lämpliga förslag för nästa femårsperiod
(2000-2004).25 Som framgår nedan har de olika EG- och EU-instrumenten och programmen
för narkotikabekämpning som faller inom ramen för handlingsplanen endast delvis
utvärderats.

 I INFORMATION

Sedan 1995 har ECNN i nära samarbete med de nationella kontaktpunkterna i REITOX-
nätverket i varje medlemsstat lagt fram tre rapporter om narkotikan i Europa och utvecklat
fem gemensamma nyckelindikatorer för insamling av data. Centret har också publicerat
forskningsrapporter i olika frågor, t.ex. epidemiologiska tendenser och reaktioner på bruket
av nya syntetiska droger. Man har koncentrerat sig på fyra huvudprinciper för
efterfrågeminskning (prevention, skademinskning, vård och rehabilitering):

• kartläggning av särskilt avpassad terminologi, metoder och teknik för effektivt
informationsutbyte på unionsnivå,
• arbete för att främja systematisk och vetenskaplig utvärdering och förse forskare
och verksamma på området med verktyg och riktlinjer.

ECNN har tillsammans med REITOX-kontaktpunkterna utvecklat andra verktyg, bl.a.
databasen EDDRA för information om verksamhet som har till syfte att minska
narkotikaefterfrågan. Denna databas har inte bara stor potential som hjälpmedel i utformning
av politik, utan också som resurs för experter som vill jämföra metoder och praxis eller ingå
partnerskap med initiativ i andra medlemsstater. Idag innehåller EDDRA information om
över 100 projekt i medlemsstaterna. Alla projekt som förs in måste uppfylla vissa
kvalitetsnormer som fastställts i samarbete med medlemsstaterna.

Ett annat initiativ som genomförs av ECNN är det s.k. systemet för tidig varning för nya
syntetiska droger, som skall vara ett hjälpmedel för att snabbt kunna anta strategier och
inleda verksamhet i preventivt syfte med särskild inriktning på ungdomar.

 En oberoende extern utvärdering av ECNN kommer att inledas under 1999. Resultaten
väntas komma före årets slut.

                                               

25 Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för Europeiska
unionens narkotikabekämpning (Kom(94) 234 slutlig, 23.6.1994 sid. 33.



36

 II. ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA EFTERFRÅGAN PÅ NARKOTIKA

 2.1 Gemenskapens första femåriga åtgärdsprogram för att förebygga narkotikamissbruk
(1996-2000)26

 I Fördraget om Europeiska unionen definieras narkotikamissbruk som en prioritering för
gemenskapens insatser på folkhälsoområdet. Kommissionen fann att bästa sättet att befästa
och utveckla sina insatser var ett särskilt program för förebyggande av missbruk. Det
femåriga programmet för att förebygga narkotikamissbruk (1996-2000) antogs i december
1996 av Europaparlamentet och rådet efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén
och Regionkommittén. Programmet inleddes i januari 1997 och löper till och med utgången
av år 2000. Dess totala budget är på 27 miljoner ecu.

 Programmet ingår dels i gemenskapens åtgärder på folkhälsoområdet27, dels i Europeiska
unionens handlingsplan för narkotikabekämpning (1995-1999) under avsnittet "åtgärder för
att minska efterfrågan".

 Programmet har till syfte att främja samarbetet mellan medlemsstaterna, understödja deras
åtgärder och främja samordning av deras politik och program för förebyggande av
narkotikamissbruk. Ett annat mål är att förbättra samarbetet med tredje länder och
internationella organisationer som arbetar med att förebygga narkotikamissbruk.
Programmet genomförs i nära samarbete med medlemsstaterna, och kommissionen biträds
av en kommitté bestående av tjänstemän från EU- och EES-länderna.

 16 prioriterade åtgärder skall genomföras till år 2000. De har delats upp under följande två
rubriker: (a) faktauppgifter, forskning och utvärdering och (b) information,
hälsoundervisning och utbildning.

 Projekten bygger på årliga arbetsprogram där prioritetsområden anges. De viktigaste
inslagen i de projekt som beviljas finansiering är utbyten mellan yrkesverksamma och
uppmuntran till kontakter mellan forskarvärlden och verksamma på fältet, förbättrade
metoder för att identifiera vilka behoven är (prevention/behandling) och vilka faktorer som
främjar prevention och behandling, samt gemensam testning och bedömning av medel för
förebyggande av narkotikamissbruk. Inom dessa ramar har flera internationella nätverk
inrättats, t.ex. European Addiction Training Institute (EATI) med fortbildningscentra i Aten,
Amsterdam och Helsingfors, European Network of Drug and HIV/AIDS services in Prisons
(ENDHASP), European Peer Support Project (EPSP), Drug Addiction-Europe- Exchange-
Training (T3E), Federation of European Professionals working in the field of drug abuse
(ERIT) (Europeiska nätverket för yrkesverksamma inom narkotikamissbruk), European
Foundation of Drug Help lines (FESAT), Euro-methwork, ett forum för utbyte av
fackkunskaper mellan verksamma på metadonområdet i Europa och IREFREA, ett nätverk
för forskning om och utvärdering av preventionsåtgärder.

                                               

 26 EGT 19, 22.1.1997
 27 Artikel 129 och kommissionens meddelande av den 24.11.1993, KOM (93) 559 slutlig.
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 Syftet är att utarbeta, förbättra och genomföra modeller för prevention med inriktning på
specifika målgrupper eller miljöer. Många av projekten lägger stark vikt vid
tvärvetenskapligt samarbete och samverkan mellan den offentliga och privata sektorn.

 Följande projekt är av särskilt intresse:

• Samarbete mellan städer: utbyte av erfarenheter om lokala strategier för prevention
och riskminskning; uppmuntran och hjälp till att utveckla tvärvetenskapligt samarbete,
sammanslagning av europeiska expertresurser på olika områden och främjande av
innovativa projekt, diagnoser och pilotprojekt som rör sociala och hälsomässiga
perspektiv på "knarkturism" mellan städer som är särskilt utsatta för detta.

• Förbättring av strategier och insatser för specifika, särskilt utsatta grupper:

 (a) Stimulans och utvärdering av behandlingsprogram för missbrukare i fängelser,
pilotprojekt på samma område, riktlinjer för prevention och riskminskning i
fängelser, utbildning för fängelsepersonal och extern personal i att hantera
missbruksrelaterade problem i fängelsemiljön och i att förbättra insatserna.

 (b) Främjande av forskning och utnyttjande av forskningsresultat som rör
behandling av föräldrar eller blivande föräldrar som är missbrukare, samt av deras
barn.

 (c) Behovsutvärdering, främjande och utvärdering av strategier för att nå särskilt
utsatta grupper, t.ex. etniska minoriteter, migrerande befolkningsgrupper, vissa
missbrukargrupper.

 (d) Utveckling av expertkunnande om narkotikasubstitutionsprogram (särskilt
metadon) och inrättande av ett kontaktnätverk för personer som står under
behandling för missbruk och samtidigt reser i Europa, utvärdering av program för
utdelning av sprutor i Medelhavsområdet.

• Anpassning och förbättring av verksamhet som inriktas på ungdomar och nya
former av drogmissbruk, jämförelse, utvärdering, testning och spridning av nya
strategier för förebyggande av ecstasymissbruk, användning av ny teknik i förebyggande
syfte, bl.a. i skolvärlden, främjande, förbättring och anpassning av tjänster, däribland
telefonlinjer för narkotikarådgivning.

• Identifiering och införlivande av insatser för primär prevention som förefaller vara
särskilt givande, däribland utbyten och samarbete mellan ansvariga lokala myndigheter,
utbildningspersonal, socialarbetare m.fl., testning av och stöd till insatser och strategier
för förebyggande som bygger på att medborgarna, även ungdomar, görs delaktiga i
lokala initiativ för prevention.

• Fortbildning: Med utgångspunkt från resultaten från ett seminarium som
anordnades av Europeiska kommissionen i november 1997 avser man att gynna
initiativ för att betona narkotikaprevention i utbildningsprogrammen för lärare och
andra som har ansvar för ungdomar, samt uppmuntra studentutbyten. Man kommer
också att prioritera utveckling av vidareutbildningsprogram, läromedel och kurser för
personer som kan komma i kontakt med narkotikamissbrukare och riskgrupper.
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 Den tredje europeiska veckan för förebyggande av narkotikamissbruk hölls i november 1998
på temat “Ta första steget. Tala om droger”. Många olika projekt för upplysning i samhället
och partnerskapen genomfördes i de 16 deltagande länderna och på internationell nivå. Flera
av de nationella projekten löper under en längre tid, och kommer därför att uppvisa resultat i
framtiden.

 Efter en ansökningsomgång inleddes en omfattande reklamkampanj av Publicis Etoile, Paris,
i nära samverkan med de nationella samordnarna och kommissionen. Kampanjen innefattade
en trettiosekunders TV-reklamfilm, radioreklam, en annons i pressen, en broschyr i 16
språkversioner och en affisch. Veckan inleddes med en tvådagars internationell konferens
med temat "Förebyggande av narkotikamissbruk och narkotikapolitik" som anordnades av
staden Wien i samarbete med UNDCP (FN:s program för narkotikakontroll) och med stöd
från kommissionen.

 En extern utvärdering av gemenskapens åtgärdsprogram för att förebygga
narkotikamissbruk görs just nu. En delrapport kommer att föreläggas Europaparlamentet
och rådet under första halvåret 1999.

 Några viktiga resultat från delrapporten:

 De flesta av programmets åtgärder började genomföras under det femåriga programmets
första två år. Det återstår dock mycket att göra på områden som återfallsförebyggande och
rehabilitering, utvärdering av effektiviteten hos informations- och
hälsoupplysningskampanjer, blandmissbruk, utvidgning av det europeiska nätverket med
"teststäder" och främjande av initiativ för att förbättra narkotikakunskapens roll i
lärarutbildningen, hälsovårds- och socialvårdspersonal och andra som i sitt yrke har ansvar
för ungdomar.

 Mycket beror också på uppföljningen av projekten och möjligheterna för ECNN och andra
EU-institutioner att sprida resultaten, eftersom de projektansvariga ofta ger resultaten en
mycket begränsad spridning. I samma riktning bör finansiering av europeiska nätverk för
folkhälsoåtgärder med anknytning till drogmissbruk prioriteras, i syfte att sprida
projektresultaten.

 Ett flertal av projekten uppvisar imponerande resultat. Flera av de internationella nätverken
och grupperna uppvisar mycket kostnadseffektiva resultat av värde för gemenskapen. I
projektrapporterna från nätverken lyckas man emellertid sällan ge en övertygande bild av
deras faktiska kapacitet att samla expertkunnande och erfarenheter från alla medlemsstater
och från alla relevanta organ i medlemsstaterna, och att sprida information när den kommit
in via nätverken. En positiv utveckling visas av att flera nätverk har elektroniska
informationskanaler som webbsidor, elektroniska databaser och annat över Internet.

 Projekten förefaller huvudsakligen vara inriktade på enskilda individer, och det råder brist på
projekt med en bredare allmän inriktning på drogrelaterade folkhälsoproblem. Det behövs
sådana projekt för att få bättre kunskap om vilken inverkan den offentliga narkotikapolitiken
har på droger som fenomen och i vad mån särskilda interventionsmodeller är möjliga i olika
sammanhang.

 Med tanke på de omfattande politiska debatter som pågår, såväl internationellt som inom
EU, nationellt och lokalt, om hur de framtida offentliga narkotikapolitiska strategierna skall
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utformas, finns det stort behov av forskningsbaserade fakta som kan hjälpa politikerna att
välja mellan olika strategiska alternativ.

2.2 Sysselsättningsinitiativ (Employment-Integra och Youthstart)

Employment är ett av de initiativ som antagits av Europeiska kommissionen och
administreras genom Europeiska socialfonden under 1995 - 1999.  Den totala
femårsbudgeten för gemenskapsinitiativet Employment, både EU:s och medlemsstaternas
bidrag inräknade, uppgår till nära 3,5 miljarder ecu.  Employment-initiativet skall hjälpa
människor som har särskilda svårigheter att få tillträde till arbetsmarknaden. Employment har
fyra olika delprogram:

YOUTHSTART (för missgynnade ungdomar)
INTEGRA (för grupper som har svårigheter att få tillträde till arbetsmarknaden)
NOW (för kvinnor)
HORIZON (för funktionshindrade)

I detta sammanhang är de första två delprogrammen av särskilt intresse. I likhet med
samtliga fyra Employment-program finansierar Integra och Youthstart innovativa projekt
med stort deltagande från lokala aktörer. Alla projekt ingår i partnerskap över gränserna
med projekt från andra medlemsstater, och ett antal projekt för utformning av bra rutiner
ingår i de grupper som under medlemsstaternas ledning verkar för vidareutveckling av
projektresultaten. Projektens mål är att förbättra utbildnings- och sysselsättningspolitiken
och den praktiska verksamheten, samt att sprida information och erfarenheter till alla
intresserade. Projekten uppmuntrar deltagarna att ta mer kontroll över sina liv och att spela
en aktiv roll i det lokala samhället.

EMPLOYMENT-YOUTHSTART vill förbättra utbildnings- och sysselsättningspolitiken
och den praktiska verksamheten för ungdomar, samt sprida information och erfarenheter till
alla intresserade. Allt som allt finns det inte många YOUTHSTART-projekt med direkt
relation till narkotikamissbruk, men i flera av projekten utvecklas strategier och
förhållningssätt som är av intresse för att förebygga narkotikamissbruk, särskilt insatser på
individuell basis, som förutsätter att ungdomarna själva aktivt söker den bästa lösningen på
sina problem.

Erfarenheterna från projekten visar att ungdomarnas aktiva medverkan är absolut
grundläggande för att de skall lyckas, och att ungdomarnas problem måste behandlas
individuellt. Detta förhållningssätt ligger till grund för en majoritet av YOUTHSTART-
projekten, som därför ger många nya insikter och exempel på bra rutiner. Tanken att
ungdomarna skall ges kontroll över sitt eget liv är nära besläktad med tanken om aktiv
medverkan.

Ett bra exempel på Youthstart’s förebyggande verksamhet är ett projekt kallat Phoenix
Centre i Dublin. Dess huvudsakliga målgrupp är tonåringar i södra Dublins innerstad, som
genom narkotikamissbruk i kombination med ungdomsbrottslighet och skolkning hamnat
utanför samhället. Projektet består av ett omfattande omskolningsprogram avpassat efter
målgruppens behov, där de utbildas till att i sin tur utbilda den egna kamratgruppen. Med
hjälp av IT skall målgruppen utveckla ett förebyggande utbildningsprogram för skolorna i
det egna samhället. Det andra målet är att sprida upplysning om narkotika till den unga
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befolkningen i allmänhet, och undersöka hur narkotikamissbruket bidrar till ungdomars
utsatthet inom utbildningssystemet.

EMPLOYMENT-INTEGRA är i ekonomiska termer det största enskilda initiativet för
narkotikabekämpning. Det har finansierat projekt som koncentreras på att återintegrera
grupper som har slagits ut eller löper risk att slås ut från arbetsmarknaden. Efter två
ansökningsomgångar (1995 och 1997) valdes sammanlagt 1559 projekt ut för finansiering
via Europeiska socialfonden med medfinansiering från offentliga eller privata källor i
medlemsstaterna.

INTEGRA är särskilt inriktat på invandrare och flyktingar som riskerar att diskrimineras av
rasistiska skäl på arbetsmarknaden. Över hälften av projekten gäller huvudsakligen
integrering av invandrare eller minskning av rasdiskriminering och främlingshat. INTEGRA
ger också stöd till människor i eftersatta stadsområden. Många av dem som stöds via
INTEGRA är missbrukare (över 20 % av alla projekt). Andra stora målgrupper är
brottslingar och före detta straffade, långtidsarbetslösa och hemlösa. Många projekt berör
flera målgrupper och insatserna inbegriper flera sektorer.

Inom INTEGRA prioriteras pilotprojekt som

- ser till att människor känner till och kan utnyttja tillgängliga lokala tjänster,
- hjälper människor att få bättre kontroll över sina liv och aktivt delta i beslut som rör dem

själva,
- uppmuntrar eget företagande och partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn

och på så vis skapar nya jobb.

En bra illustration till detta är ett INTEGRA-projekt i Aten som kallas "Aktion för social
och ekonomisk integrering av narkotikamissbrukare". Projektledare är en icke-statlig
organisation som samarbetar med ett antal andra lokala och nationella organisationer. Ett
särskilt förebyggande mål är att via lokala aktörer hjälpa före detta missbrukare att inte
återfalla i missbruk. Det övergripande målet med projektet är att integrera missbrukare på
arbetsmarknaden med olika integrerade medel, bl.a. följande:

- lokala självhjälpsgrupper som kan ge information,
- rådgivning,
- social träning och utbildning, avpassad både efter missbrukarnas och den lokala

arbetsmarknadens behov, och
- samarbete med lokala myndigheter i ett antal förebyggande verksamheter och

upplysningskampanjer.

Projektet är en del av ett partnerskap över gränserna med andra Integra-projekt i Spanien,
Belgien och Irland. Partnerskapet har utarbetat en handbok som tar upp olika metoder för
arbete med socialt utslagna grupper. Eftersom flera medlemsstater deltagit i arbetet med
handboken kan den tillämpas över hela unionen.
 

 2.3 Utbildningsprogrammen (Ungdom för Europa, Leonardo da Vinci och Sokrates)

 - Ungdom för Europa
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 Ungdom för Europa är ett gemenskapsprogram som antogs 1995. Det löper under perioden
1995 – 1999 och har en budget på 126 miljoner ecu. Målet med programmet är att bidra till
ungdomarnas utvecklingsprocess, vilket görs genom att främja ungdomsutbyten (inom
gemenskapen och med tredje land), uppmuntra lokala ungdomsinitiativ och särskilt genom
att ge missgynnade ungdomar tillträde till alla insatser i programmet.

 Målen med de projekt som finansieras av programmet är följande:

– Att ge kunskap om farorna med utslagning, bl.a. rasism och främlingsfientlighet, via
samhällsutbildande åtgärder för och av ungdomar,

– Att uppmuntra ungdomar att aktivt delta i samhällslivet genom ideella organisationer och
förbund,

– Att uppmuntra oberoende, kreativitet och företagsamhet bland unga människor,
– Att tillåta ungdomar att uttrycka sin åsikt och uppmuntra myndigheterna att lyssna på

dem.

 Programaktiviteterna kompletterar både medlemsstaternas verksamhet och verksamheten
inom gemenskapens utbildningsprogram (Sokrates och Leonardo da Vinci). Genomförandet
är delvis decentraliserat för att åtgärderna skall kunna vidtas så nära mottagarna som möjligt
och anpassas till skillnaderna i nationella system och förhållanden.

 Narkotikabekämpning är inte ett av programmets nyckelområden, men kan få stöd inom
följande typer av verksamhet: främjande av ungdomsutbyten, uppmuntran av lokala initiativ
och tillträde särskilt för missgynnade ungdomar till alla insatser i programmet. Ungdom för
Europa har finansierat flera mindre projekt om narkotikaproblemet.

 - Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci-programmet har antagits för en femårsperiod (1995-1999). Dess
huvudsakliga målsättning är att ge stöd till utveckling av politik och innovativa åtgärder i
medlemsstaterna genom att främja transnationella projekt där organisationer med intresse för
yrkesutbildning medverkar. Programmet står öppet för de 15 medlemsstaterna och de flesta
av föranslutningsländerna i Central- och Östeuropa.

Med programmet vill man göra yrkesutbildningen bättre lämpad för framtidens yrken,
föregripa förändring, förbereda och experimentera med nya tillvägagångssätt och metoder.
Yrkesutbildningen står i centrum för medlemsstaternas strategier för att möta framtidens
ekonomiska och sociala utmaningar.

Narkotikabekämpning är inte ett av programmets nyckelområden, men kan inbegripas i
åtgärder mot social utslagning. Programmet kan t.ex. stödja utformning av läromedel för att
göra elever och lärare mer medvetna om narkotikaproblemet. Leonardo da Vinci har på
detta område redan finansierat följande projekt med anknytning till narkotika:

 (i) Utveckling av särskilda flexibla läromedel och metoder för att återintegrera
ungdomsbrottslingar genom yrkesutbildning.

 (ii) Framtagande, testning och genomförande av ett interaktivt kontinuerligt
yrkesutbildningsprogram med information om narkotikamissbruk avsett för verksamma inom
kommunikationsbranschen.
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 (iii) Yrkesutbildning för ungdomar som nyligen behandlats inom kriminalvården.

 (iv) Bättre yrkesutbildning inom hälsovård och socialvård.

 - Sokrates

Sokratesprogrammet, som antagits för en femårsperiod (1995-1999), har till syfte att
förbättra kvaliteten och innehållet i utbildning för barn, ungdomar och vuxna, genom bättre
utvecklat europeiskt samarbete och enklare tillträde till de olika utbildningsmöjligheter som
erbjuds inom EU. Programmet är öppet för de 15 medlemsstaterna, kandidatländerna samt
Island, Liechtenstein och Norge.

Narkotikabekämpning är inte ett av programmets nyckelområden, och det finns inga
specifika åtgärder med narkotikabekämpning som mål, men bidrag kan beviljas till utbildning
med narkotika som tema, på de flesta nivåer och i de flesta åtgärder inom Sokrates.

När det gäller högre utbildning kan ERASMUS ge bidrag till förebyggande och forskning
genom temanätverksprojekt.

I skolvärlden kan COMENIUS utnyttjas för att uppmärksamma lärare och annan
utbildningspersonal på narkotikaproblemet, främja partnerskap mellan skolor, fortbildning
för lärare och mellankulturella utbildningsprojekt.

 2.4  Ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration

 Inom det fjärde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling  (1994-1998) har
forskning om minskning av efterfrågan på narkotika huvudsakligen gjorts inom ramen för
programmet Biomed 2. Under forskningsområde 3, hjärnforskning, har tre program
finansierats för forskning kring hjärnreceptorer och fysiska mekanismer för smärta och
drogberoende. Ytterligare ett projekt gäller doping inom sporten och särskilt
tillväxthormoner som används av idrottsmän.

 Inom det fjärde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling har forskning gjorts på
följande fält:

 - sociala kostnader och kostnadseffektivitet: genom TSER-programmet för målinriktad
socioekonomisk forskning har stöd getts till utveckling av analysmetoder för data om
samhällskostnader och kostnadseffektivitet för olika former av politik, analys av olika
politiska hypoteser och inrättande av nätverk mellan vetenskapsmän från olika forskningsfält
för att utveckla ekonomiska analyser av narkotikabruk, konsekvenser och insatser.

 - vägkontroller: två forskningsprojekt om narkotikakontroller på vägarna (Rosita och
Certified) har inletts. Rosita-projektet koncentreras till den allra senaste utrustningen för att
testa spår av narkotika och medicin i urin, saliv och svett, samt operationella, rättsliga,
institutionella krav och användarnas krav. Certified kommer att koncentreras på
psykofysiska (perceptionsförmåga och motorisk förmåga) tecken på förekomst av droger.
Projekten löper till och med år 2000.

 Inom programmet COST (Europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning)
inleddes 1992 en "utvärdering av åtgärder mot drogmissbruk", och en utvärderingsrapport
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kom i augusti 1998. Inom ramen för COST finansieras också en studie om "kvalitet och
etiska aspekter på insatser mot narkotikamissbruk i Europa", som nyligen inletts.

 Gemensamt initiativ från Nederländernas och Luxemburgs ordförandeskap i rådet hölls en
workshop på hög nivå i Bryssel den 16 september 1997 om prioriteringar för forskning om
syntetiska droger, där prioriteringarna för forskning på detta fält identifierades.

 I femte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning,
teknisk utveckling och demonstration (1998-2002) ges forskning relaterad till
narkotikabekämpning särskild prioritet, särskilt under verksamhetstemat "Livskvalitet och
förvaltning av levande resurser". Forskningsprioriteringarna anges i kapitel IV.B.3 i
huvuddokumentet.

 2.5 Stöd till hampaodlare

 I juni 1998 antog rådet förordning (EG) nr 1420/9828 om ändring av förordning (EEG) nr
619/71 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för lin och hampa. Genom
ändringen begränsas stöd till hampodlare till sådana odlare som har slutit avtal med en
godkänd förste beredare eller som själv bereder hampstrån. Stödet beviljas endast under
förutsättning att hampan vid analys uppvisar en halt av THC (tetrahydrocannabinol) som i
förhållande till provets konstant hållna viktmängd är högst

 - 0,3 % för beviljande av stöd för regleringsåren 1998/1999 till 2000/2001,
 - 0,2 % för beviljande av stöd för de efterföljande regleringsåren.

 III. ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA OLAGLIG HANDEL MED
NARKOTISKA PREPARAT OCH PSYKOTROPA ÄMNEN

 3.1 Avledning av prekursorer och psykotropa ämnen

 På området kontroll av prekursorer ansvarar gemenskapen för att föreslå lagstiftning och
utforma politik. Medlemsstaterna har ansvar för genomförandet av såväl lagstiftning som
politik.

 Direktiv 92/109/EEG av den 14 december 1992 om tillverkning och utsläppande på
marknaden av vissa ämnen som används vid illegal tillverkning av narkotiska preparat och
psykotropa ämnen utgör det rättsliga ramverk som genomförs av medlemsstaterna för
övervakning inom gemenskapen. Medlemsstaterna står i nära kontakt med kemiindustrins
branschorganisationer för att förbättra det nödvändiga samarbetet vad gäller utbyte av
information om avledning av de kemiska prekursorer som listas i bilaga 1 till direktivet.

 Denna samarbetsmekanism mellan branschorganisationerna och medlemsstaternas behöriga
myndigheter skulle kunna utvidgas till att även gälla ämnen som inte tas upp i bilaga 1 till

                                               

28 EGT L 190, 4 juli 1998
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direktivet, när ändringen av den nuvarande lagstiftningen antas 1999 för att täcka
prekursorer till nya syntetiska droger.29

 Följande gemenskapsinstrument finns vad gäller internationell övervakning av handeln:
förordningarna 3677/90 och 3769/92 samt ett flertal bilaterala avtal om kontroll av
prekursorer mellan gemenskapen och åtta medlemsstater i OAS (Amerikanska
samarbetsorganisationen). Mot bakgrund av avtalen kan gemenskapen bevilja tekniskt
bistånd för kontroll av kemikalier till de andinska länderna (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Peru,Venezuela), Chile och Mexiko.

 Kommissionen och medlemsstaterna håller regelbundna expertmöten i den kommitté för
prekursorer som inrättats i enlighet med artikel 10 i förordning 3677/90 och direktiv
92/109/EEG. Vid mötena diskuteras gemenskapens lagstiftning för prekursorer och hur den
genomförs av medlemsstaterna. Det är i detta forum som gemenskapens kontrollinstrument
för prekursorer utvärderas. Ingen extern utvärdering har gjorts av gemenskapsinstrumentens
effektivitet.

 I september 1995 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla fram bilaterala avtal om
kontroll av prekursorer med OAS-staterna (Amerikanska samarbetsorganisationen).
Gemenskapen har därefter slutit åtta avtal med a) de andiska länderna (Bolivia, Colombia,
Ecuador, Peru, Venezuela) i december 1995, b) Mexico i mars 1997, c) USA i maj 1997, d)
Chile i november 1998. Förhandlingar har förts med Mercosur-länderna.

 Rådet bemyndigade också kommissionen i september 1993 att förhandla fram bilaterala avtal
om kontroll av prekursorer med Asean-länderna. Diskussioner på tjänstemannanivå har förts
med Indonesien, Malaysia, Filippinerna och Thailand.

 Inom FN har gemenskapen bidragit aktivt till sammanträden och internationella
förhandlingar om kontroll av prekursorer, bl.a. följande: a) UNGASS (FN:s
generalförsamlings extrasession) om narkotika, förhandlingar inför handlingsplanen för
prekursorer 1997 och 1998, b) de årliga sessionerna i CND, FN:s narkotikakommission, där
kontroll av prekursorer behandlats, c) ett antal seminarier om kontroll av prekursorer som
anordnats av Internationella narkotikakontrollstyrelsen, d) möten mellan cheferna för de
nationella narkotikabekämpningsmyndigheterna i Europa (HONLEA) anordnade genom
FN:s program för narkotikakontroll (UNDCP).

 Kommissionen har i samverkan med USA:s Drugs enforcement agency anordnat ett flertal
möten för de viktigaste producentländerna och handelsländerna för prekursorer, i syfte att
utarbeta gemensamma riktlinjer för informellt och frivilligt informationsutbyte (Multilateral
Chemical Reporting Initiative). De senaste mötena hölls i Prag (februari 1997) och Lissabon
(november 1997).

 Under 1994-1997 organiserade kommissionen utbildningsseminarier för att ge tjänstemännen
i medlemsstaterna bättre kännedom om kontroll av prekursorer. Under 1997 hölls
seminarierna även på nationell nivå.

                                               

 29 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/109/EEG
(KOM(1998) 22 slutlig, 21.1.1998).
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 År 1994 skapade kommissionen databasen Prexco för information om prekursorer.
PREXCO var avsedd att hjälpa medlemsstaterna vid inrättadet av lämpliga rättsliga
strukturer för kontroll av prekursorer, eftersom denna mycket tekniska uppgift var helt ny
för många medlemsstater. När förordning 515/97 trädde i kraft30 hade Prexco spelat ut sin
roll. Uppgifterna i Prexco-basen kommer dock att finnas kvar i Tullinformationssystemet
(TIS) och behöriga myndigheter i medlemsstaterna kan komma åt dem där.

 3.2 Penningtvätt

 Kommissionens andra rapport om genomförande av direktivet om åtgärder för att förhindra
att det finansiella systemet används för tvättning av pengar31, som antogs den 1 juli 1998, har
översänts till rådet och Europaparlamentet. I rapporten meddelas att samtliga medlemsstater
har införlivat direktivet. Det enda överträdelseförfarande som har inletts gäller förekomsten
av anonyma bankkonton i Österrike. Enligt rapporten har också direktivet fått relativt positiv
effekt. Emellertid är direktivet i hög grad förebyggande till sitt syfte, och det är omöjligt att
säga i vilken omfattning penningtvätt har kunnat förebyggas. Å andra sidan visar uppgifterna
om misstänkta transaktioner att finanssektorn ganska väl uppfyllt sina förpliktelser enligt
direktivet.

 I linje med Europaparlamentets önskemål och rekommendationerna i handlingsplanen för
bekämpande av den organiserade brottsligheten behöver åtgärderna förstärkas. Särskilt
arbetar man i riktning mot att utvidga direktivet till att även omfatta icke-finansiella sektorer.

 3.3 Rättsligt samarbete samt tull- och polissamarbete enligt avdelning VI i Fördraget om
Europeiska unionen

 Sedan Fördraget om Europeiska unionen trädde i kraft har samarbetet för bekämpning av
olaglig narkotikahandel utmynnat i ett stort antal rättsliga instrument som antagits av
medlemsstaterna på grundval av avdelning VI i fördraget, bl.a. utbytes- och
utbildningsprogram för rättsvårdande personal. Sedan EU antog sin handlingsplan för
bekämpande av den organiserade brottsligheten har många av handlingsplanens
rekommendationer konkret börjat genomföras.

 Vilken effekt de rättsliga instrumenten enligt avdelning VI har fått har ännu inte utvärderats,
och de har för övrigt antagits och införlivats relativt nyligen. I framtiden avser kommissionen
att övervaka införlivandet av instrument och genomförandet av program som hänför sig till
avdelning VI. Dessa program kommer att utvärderas externt under 1999.

 3.3.1 Allmänna ramar för samarbetet.

• RÄTTSLIGT SAMARBETE:

 Utlämning

                                               

30 Förordningen är rättslig grund för Tullinformationssystemet: en central databas för gemenskapen som
tillåter administrativa myndigheter i medlemsstaterna att utreda och väcka åtal för överträdelser på tull-
eller jordbruksområdet, bland annat avseende prekursorer.

 31 EGT 166, 28.6.1991
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 Medlemsstaternas bestämmelser om utlämning följer ett flertal internationella
överenskommelser, särskilt den europeiska utlämningskonventionen från 1957. I syfte att
förenkla och förbättra bestämmelserna antogs 1995 EU:s konvention om ett förenklat
förfarande för utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater32, följd 1996 av en mer
allmän konvention om utlämning33. 1996 års konvention innehåller bestämmelser om
utlämning av egna medborgare, och även om medlemsstaterna har rätt att göra undantag
från denna regel genom reservationer är sådana reservationer tidsbegränsade och kan ändras.
Konventionen har dock inte trätt i kraft ännu.

 Inbördes rättshjälp

 Inbördes rättshjälp mellan medlemsstaterna regleras främst genom den europeiska
konventionen om inbördes rättshjälp från 1959. Arbete pågår nu på en ny konvention med
protokoll för att ytterligare förenkla och förbättra 1959 års konventionsbestämmelser om
inbördes rättshjälp mellan medlemsstaterna. Den nya konventionen skall innehålla
bestämmelser om direkt kontakt mellan rättsliga myndigheter och ett antal bestämmelser
som svarar mot behoven för moderna undersöknings- och åtalssätt, bl.a. så kallade
"kontrollerade leveranser", avlyssning av telekommunikationer och videolänkar. Andra
särskilda undersökningsmetoder kommer att behandlas mer ingående i ett senare protokoll
till konventionen.

 Europeiskt rättsligt nätverk

 EU:s gemensamma åtgärd av den 29 juni 1998 om inrättande av ett europeiskt rättsligt
nätverk ger en struktur för kontakter och erfarenhetsutbyte rättsliga myndigheter emellan i
syfte att förbättra det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna.34 Nätverket upprättades
1998 och har nu etablerade kontaktpunkter i var och en av medlemsstaterna. Nätverket
organiserar regelbundna möten mellan kontaktpunkterna och ger även aktuell information.
Kontaktpunkterna står till förfogande för rättsliga myndigheter i det egna landet eller andra
länder för att bistå i förfrågningar om rättsligt samarbete.

• POLIS- OCH TULLSAMARBETE

 Den övergripande ramen för polissamarbetet har främst utgjorts av konventionen av den 26
juli 1995 om upprättande av en europeisk polisbyrå (Europol), som trädde i kraft den
1 oktober 1998.35 En annan rättsakt av betydelse är den gemensamma åtgärden av den 14
oktober 1996 som ger ett gemensamt ramverk för medlemsstaternas initiativ som rör
sambandstjänstemän.36 Det polisiära samarbetet stärks också rent allmänt genom att man
upprättar och för ett register över specialiserad kompetens, skicklighet och sakkunskap
när det gäller att bekämpa internationell organiserad brottslighet för att underlätta
samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater i fråga om verkställighet.37

                                               

 32 EGT C 78, 30.3.1995.
 33 EGT C 313, 23.10.1996

 34 EGT L 191, 7.7.1998
 35 EGT C 316, 27.11.1995
 36 EGT L 62, 20.3.1995
 37 EGT L 342/2, 31.12.1996
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En nära koppling mellan polis och tull och ett klargörande av deras roller vid tillämpningen
av narkotikalagstiftningen i syfte att nå ett effektivt samarbete behandlas i en rådsresolution
om avtal om polis- och tullsamarbete i kampen mot narkotika, som antogs den 29
november 199638.

 Till detta kommer rådets gemensamma åtgärd av den 9 juni 1997 om förfining av kriterier
för målinriktade kontroller, urvalsmetoder osv. och insamlande av tull- och
polisuppgifter. Dess syfte är att man på bästa sätt skall använda målkriterier och
strukturerade urvalsmetoder samt insamlande av polis- och tulluppgifter när det gäller
kampen mot narkotikahandel39.

• NARKOTIKA
 
 Rådets gemensamma åtgärd av den 17 december 1996 om tillnärmning av Europeiska
unionens medlemsstaters lagstiftning och praktiska tillämpning för att bekämpa
narkotikamissbruk samt förebygga och bekämpa olaglig narkotikahandel40 har till syfte att
fördjupa samarbetet i kampen mot narkotikamissbruk och tillnärmning av lagstiftningarna
"så att de blir förenliga i den utsträckning som det är nödvändigt för att förebygga och
bekämpa olaglig narkotikahandel i Europeiska unionen". Medlemsstaterna skall också
sträva efter att åstadkomma större förenlighet i den praktiska tillämpningen som används av
polisen, tullen och de rättsliga instanserna, samt säkerställa att de straff som, inom ramen
för deras rättssystem, tillämpas vid grova brott avseende olaglig narkotikahandel ligger i
nivå med de strängaste straffen för andra lika grova brott.
 
 På det senast nämnda området antog rådet den 20 december 1996 en resolution om
utdömande av straff vid grova brott avseende narkotikahandel41 som bekräftar att
medlemsstaterna bör se till att deras nationella lagstiftning i grova fall av olaglig
narkotikahandel ger möjlighet att utdöma frihetsberövande straff som ligger "i nivå med de
strängaste frihetsberövande straffen enligt deras respektive strafflagstiftning för brott av
motsvarande svårighetsgrad".
 
 I många fall kan kampen mot narkotikahandel bara vara framgångrik om brottsbekämpande
organ och branschorganisationer så långt möjligt. För att ytterligare stärka det redan väl
fungerande samarbetet mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och företagen antog rådet
den 29 november 1996 en gemensam åtgärd om samarbete42 där medlemsstaterna
uppmanas att upprätta eller vidareutveckla program för samförståndsavtal mellan
tullmyndigheter och företag.
 
 Rådet beslutade att inrätta en mekanism för informationsutbyte om kemisk profilanalys av
narkotika genom att anta den gemensamma åtgärden av den 29 november 199643.
Europols narkotikaenhet utsågs att vara den myndighet till vilken medlemsstaterna skall

                                               

38 EGT C 375, 12.12.1996
39 EGT L 159, 17.6.1997
 40 EGT L 342/6, 31.12.1996

 41 EGT C 10, 11.1.1997
42 EGT L 322, 12.12.1996
 43 EGT L 322, 12.12.1996
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lämna information rörande kemisk profilanalys.
 
 Den 16 juni 1997 antog rådet en gemensam åtgärd om informationsutbyte, riskbedömning
och kontroll av syntetiska droger44 som syftar till att skapa ett system för snabbt utbyte av
information om nya syntetiska droger mellan medlemsstaterna, Europol, ECNN och
Europeiska kommissionen. Hittills har två nya syntetiska droger omfattats av systemet,
MBDB och 4-MTA. Detta nya system måste utnyttjas till full kapacitet innan det går att
fastställa om ett mer proaktivt instrument skulle vara lämpligare.
 
 3.3.2 Program enligt avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
 
 Oisin

Oisin-programmet inrättades genom den gemensamma åtgärden av den 20.12.199645. Det
ger en ram för att utveckla och förbättra samarbetet mellan polis, tull och andra myndigheter
med ansvar för brottsbekämpning46 i medlemsstaterna, och för att ge dem större insikt i
arbetsmetoder som används av deras motsvarigheter i andra medlemsstater.

Många av de projekt som genomförts inom Oisin har att göra med kampen mot
narkotikahandel, en fråga som gång på gång kommit högst upp på listan över prioriterade
åtgärder i Oisins arbetsprogram.

Programmet förväntas leda till att myndigheter med ansvar för brottsbekämpning får bättre
kännedom om hur deras motsvarigheter i resten av Europeiska unionen arbetar.

I detta syfte beviljas stöd till följande verksamheter:

- Utbildning.
- Utbyte av personal och förmedling av praktisk sakkunskap.
- Forskning, praktiska genomförbarhetsstudier och utvärdering.
- Projekt av praktisk art (inklusive förberedande möten och utvärderings- och
informationsmöten).
- Informationsutbyte.

Det bör noteras att särskild vikt även fortsatt kommer att läggas vid projekt som är öppna
för deltagare från kandidatländerna, i enlighet med kommissionens Agenda 2000 och artikel
7.4 i den gemensamma åtgärden genom vilken programmet upprättas, enligt vilken "dessa
projekt får inbegripa ansvariga från de länder som ansökt om medlemsskap i syfte att göra
dem bekanta med vad unionen har uppnått på detta område och bidra till att förbereda dem
för anslutningen, eller ansvariga i andra tredje länder när det visar sig tjäna projektens syfte."

FALCONE

                                               

 44 EGT L 167, 25.6.1997
45 EGT L 007, 10.1.1997
46  - I detta program avses med myndigheter med ansvar för brottsbekämpning alla offentliga organ i medlemsstaterna som enligt nationell

lagstiftning är ansvariga för att förebygga, avslöja och bekämpa straffbara handlingar.
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Den 19 mars 1998 antog Europeiska unionens råd det fleråriga Falcone-programmet, ett
utbytes-, utbildnings- och samarbetsprogram riktat till personer med ansvar för kampen mot
organiserad brottslighet47. Programmet är inriktat på åtgärder som leder till verkställande
och uppföljning av handlingsplanen för bekämpande av den organiserade brottsligheten, som
antogs av rådet den 28 april 1997.

Falcone-programmet skall, med hjälp av ett sektorsövergripande förhållningssätt till
förebyggande och brottsbekämpande åtgärder, stödja åtgärder som gynnar Europeiska
unionen med deltagare från fler än en medlemsstat. I synnerhet kommer stöd att beviljas till
utbildning och utbyten, gemensamma projekt för att förbättra kompetens och operativa
metoder vad gäller samarbete inom åtgärder mot organiserad brottslighet,  forskning och
undersökningar samt andra former för att förbättra kompetens i syfte att stärka och
underlätta kampen mot organiserad brottslighet samt undanröja hinder för ett ökat
samarbete mellan medlemsstaterna.

Åtgärderna är avsedda för personer med ansvar för kampen mot organiserad brottslighet,
dvs. domare, åklagare, polis- och tullmyndigheter, offentligt anställda, offentliga
myndigheter med ansvar för skattefrågor, kontroll av finansinstitut och offentlig upphandling
inräknat kampen mot bedrägeri och korruption, representanter från yrkeskategorier som kan
beröras av genomförandet av vissa rekommendationer i ovannämnda handlingsplan samt
akademiska och vetenskapliga kretsar. Ansvariga från kandidatländer eller från andra tredje
länder får, när detta är i projektets intresse, delta i projekten, i syfte att bidra till att
förbereda dem för anslutningen.

Samarbetsprojekt som finansieras genom Falcone-programmet och rör narkotika bör
koncentreras på de sektorsövergripande metoder som behövs för att förebygga och bekämpa
brottsorganisationernas verksamhet.

 GROTIUS

 Grotius-programmet inrättades genom en gemensam åtgärd av den 28 oktober 199648. Dess
syfte är att genom stimulansåtgärder och utbyten för rättstillämpare förbättra den ömsesidiga
förståelsen för rättsliga och judiciella system och förbättra det rättsliga samarbetet mellan
medlemsstaterna. Genom programmet införs en ram avseende åtgärder för utbildning,
information, utredningar och utbytesverksamhet för rättstillämpare.

 3.4 Schengen och olagliga preparat

De stater som omfattas av Schengen-avtalen har genomfört skilda åtgärder och
samarbetsverksamhet. Särskilt viktig är Schengen-arbetsgruppen i narkotikafrågor, vars
initiativ och förslag har gett goda resultat i kampen mot olagliga droger. Åtgärderna för att
åstadkomma bättre kontroll vid de yttre gränserna och det ökade gränsöverskridande
samarbetet i kampen mot narkotikasmuggling förtjänar extra uppmärksamhet inom ramen
för Schengen. Det förstärkta direkta och praktiska samarbetet mellan polis- och

                                               

47 EGT 099, 31.3.1998

48 EGT L 287, 8.11.1996
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tullmyndigheter och åtgärder för att underlätta rättshjälp och samarbete mellan rättsliga
myndigheter bör också understrykas.

När det gäller kontroll av efterfrågan på narkotika bör man nämna de åtgärder för kontroll
av handeln över gränserna med lagliga droger som vidtagits i enlighet med
Schengenkonventionen. 1993 inrättades ett certifikat för passage av gränser med preparat
för medicinsk behandling. 1998 uppdaterades förteckningen över de behöriga myndigheter
som får utfärda eller godkänna sådana certifikat.

IV. INTERNATIONELLA ÅTGÄRDER

 4.1 Nord–Syd-samarbetet

 - Instrument och program

 Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP), den ökande
medvetenheten om narkotikaproblemet och EU:s handlingsplan 1995-1999 har i hög grad
bidragit till att intensifiera EU:s insatser i narkotikabekämpningen, både i internationella
forum och i förbindelserna med tredje land och regioner.

 Delat ansvar har blivit allt mer av en grundprincip i det internationella samarbetet för
bekämpning av droger, och särskilda klausuler har införts i EU:s avtal med tredje länder och
andra områden. Narkotikafrågan har fått en framträdande roll i den politiska dialogen inom
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken mellan EU och ett antal länder och
regioner. Så är redan fallet med t.ex. Central- och Östeuropa, Cypern, Ryssland och andra
länder i f.d. Sovjetunionen, USA, de andinska länderna, länderna i Centralamerika och
Riogruppen, Västindien, Västafrika och södra Afrika, och den börjar även få betydelse vid
ASEM-mötena. 1998 antog EU en samarbetsmekanism med latinamerikanska och
västindiska länder, vars första möte ägde rum i april 1999. Påtryckningar genom utrikes- och
säkerhetspolitiken för att uppnå specifika resultat har dock varit sällsynta.

 Både bilaterala och multilaterala forum bär vittnesbörd om den respekt och det intresse som
väckts genom gemenskapens balanserade och gedigna insatser för narkotikabekämpning.
Finansieringsavtalet som nyligen undertecknats av gemenskapen och de andinska länderna är
ett resultat av den pågående dialogen mellan de båda områdena. Det ger ytterligare bevis på
vad gemenskapen kan åstadkomma i fråga om harmonisering av lagstiftning, penningtvätt
och prekursorer genom positiva insatser och dialog med mottagarländerna, hellre än genom
ensidiga åtgärder. Genom initiativ från Europeiska rådet och stöd från gemenskapen har en
sammanhållen och målinriktad åtgärdsplan för Västindien kunnat införas. 1999 antog EU en
omfattande åtgärdsplan för Latinamerika som även innefattade mellanregionalt samarbete
med Västindien.

 Handelspolitiken innehåller en särskild "narkotikaordning", som beviljas de andinska och
centralamerikanska länderna inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem, och ger fritt
tillträde till EU:s marknader för de flesta av dessa länders viktigaste exportvaror. Systemet
lämnar gott om utrymme för diversifiering av ekonomierna, bort från narkotikaproduktion
och mot alternativa källor till sysselsättning och inkomster. Preferenssystemen beviljades
första gången i början på 1990-talet, och har förnyats mot löfte från de länder som omfattas
av systemen att de skall fortsätta att föra en politik som främjar både narkotikabekämpning
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och en hållbar utveckling. Mot bakgrund av en utvärdering av preferenssystemets effekter
för narkotikabekämpningen förlängdes EU:s preferenssystem för jordbruksprodukter för de
andinska och centralamerikanska länderna till och med den 31 december 2001, och
preferensregler för industriprodukter beviljades Centralamerika för första gången. Möten på
ministernivå nyligen med länder från både Centralamerika och Andinska gemenskapen har
gett bekräftelse på systemets politiska betydelse och det stora värde de länder som omfattas
sätter på detta instrument.

 - Budgetposter

 Det är stora summor som går till finansiering av projekt för kontroll av narkotika i
utvecklingsländerna. Detta gäller t.ex. AVS-staterna, och via budgetposten för finansiellt
och tekniskt samarbete med utvecklingsländer i Latinamerika ett stort projekt för alternativ
utveckling i Bolivia (Chapare) och Peru (Pozuzo-Palcazu) och Colombia, samt ett regionalt
kapacitetsutbyggnadsprogram i södra Afrika.

 Ett annat viktigt instrument för finansiering av narkotikaprojekt i utvecklingsländer är
gemenskapens budgetpost för Nord–Syd-samarbete för bekämpning av narkotika. Eftersom
medlen under budgetposten är begränsade och många har ansökt om finansiering har man
valt ut projekt som är relativt småskaliga och fungerar som katalysator eller pilotprojekt.
Medelhavsländerna, Sydamerika, Asien och AVS-staterna får vardera något över 2 miljoner
ecu från budgetposten Nord–Syd-samarbete.

 Under årens lopp har medel gått till institutionsuppbyggnad och insatser för att minska
efterfrågan och tillgång på narkotika. De flesta efterfrågeminskande insatserna har gått via
icke-statliga organisationer och omfattat prevention, behandling och rehabilitering. Bland
annat ges stöd till inrättande av ett nationellt centrum för narkotikakontroll (Venezuela).
Insatserna för minskning av tillgången på narkotika har i allmänhet gått i riktning mot
förebyggande av penningtvätt och avledning av kemiska prekursorer, snarare än åtgärder för
brottsbekämpning  i strikt mening.

 - Bedömning

 Bedömningen av EG:s externa insatser för narkotikabekämpning måste ske med hänsyn till
två skilda aspekter. Den första är uppgiftens omfattning, som i detta fall måste anses vara
särskilt överväldigande. Den andra är de medel som finns tillgängliga. De handelspolitiska
möjligheterna är avsevärda, men de rent ekonomiska resurserna är begränsade. Vidare måste
man i bedömningen av huruvida insatserna varit framgångsrika eller ej räkna med att EG:s
åtgärder endast kan vara ett komplement till, och i bästa fall en katalysator för,
mottagarländernas egna åtgärder. Från ett sådant tredelat perspektiv kan det hävdas att EG:s
verksamhet fått relativt stor framgång.

 4.2 Det multinationella Phare-programmet för kampen mot narkotika

 Programmet har gett följande resultat i området:

 -Vad gäller policyutveckling har programmet (a) ökat medvetandet om narkotikafrågor i
Central- och Östeuropa, och främjat utveckling av sektorsövergripande och samordnad
narkotikapolitik, (b) ökat kapaciteten i dessa länder att utveckla system och strategier för
narkotikainformation med hjälp av ECNN:s metoder och (c) givit en tydligare bild av läget i



52

Central- och Östeuropa, vilka åtgärder som vidtas i dessa länder och vilka deras
prioriteringar är för bistånd i narkotikafrågan.

 -Vad gäller efterfrågeminskning (a) har de efterfrågeminskande åtgärderna lyfts fram i syfte
att balansera insatserna i Central- och Östeuropa, (b) har medvetandet om vikten av
sektorsövergripande, integrerade insatser för minskning av efterfrågan ökat, (c) har de
yrkesverksammas kapacitet på området ökat.

 -Vad gäller minskning av tillgången har programmet hjälpt till att underlätta harmonisering
av lagstiftning och normer inom övervakning av prekursorer och penningtvätt.

 En oberoende utvärdering gjordes 1996 av pilotprojektet för minskning av
narkotikaefterfrågan. Där gavs rekommendationer för definition av uppföljningen av
projektet. 1997 gjorde Office for Monitoring and Assessment (OMAS) en extern bedömning
av de samlade programmen för 1992 och 1993. I bedömningen bekräftades att många
aktiviteter genomförts inom ramen för programmet, men slutsatsen var att programmen inte
ännu uppnått de uppställda målen, främst på grund av att dessa var otydliga eller
orealistiska. I bedömningen påpekades också att programmen verkade vara mer inriktade på
att utveckla projekt än att förverkliga tydliga mål inom narkotikakontroll. Resultaten från en
extern utvärdering av 1996/1997 års program förväntas bli tillgängliga i slutet av 1999.

 4.3 Europakonferensens expertgrupp för narkotika och organiserad brottslighet

 Inom ramen för Europakonferensen inrättades en expertgrupp med syfte att genom
samarbete över gränserna gemensamt bekämpa korruption, organiserad brottslighet,
smuggling och penningtvätt i Europa. Med utgångspunkt från gruppens arbete utarbetade
det tyska ordförandeskapet för rådet ett antal rekommendationer, särskilt att EU:s
handlingsplan för narkotikabekämpning (2000-2004) måste ge möjlighet att bevilja
tillräckliga resurser för bekämpning av narkotika i Central- och Östeuropa och Centralasien.

 4.4 Förbindelser med industriländer

 Narkotikasamarbetet i förbindelserna med våra industrialiserade partner har fokuserats på
utbyte av uppgifter samt samarbete kring olika program för de områden som är hårdast
drabbade av narkotikarelaterade problem. Både bilateralt och multilateralt betraktas
narkotikasmuggling som ett viktigt samarbetsområde, som förtjänar vidare utveckling och
förstärkning.

• USA

 Det mest omfattande samarbetet har utvecklats med USA. Inom ramen för den nya
transatlantiska agendan har samarbetet EU-USA vad gäller narkotikabekämpning
intensifierats under de senaste åren. Ett bilateralt avtal mellan USA och EU om kontroll av
kemiska prekursorer slöts i Haag i maj 1997. Ett annat resultat av det transatlantiska
samarbetet är det gemensamt finansierade regionala programmet för penningtvätt och
sjöfartssamarbete i åtgärdsplanen för Barbados. EU:s narkotikabekämpningsinitiativ för
Västindien har gjort mycket för att förbättra samarbetet i kampen mot narkotikasmuggling,
penningtvätt och organiserad brottslighet i området. Parterna har förbundit sig att fortsätta
och fördjupa samarbetet i Västindien, och i den mån det är möjligt utvidga det till områden
som t.ex. Latinamerika, Afrika och Centralasien. Vidare förekom nära samarbete mellan
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amerikanska och europeiska organ för brottsbekämpning, och USA deltog i EU:s
sektorsövergripande grupp om organiserad brottslighet. Båda dessa initiativ kommer att
fortsätta under kommande år.

• Kanada

Bland de åtaganden som gjordes av parterna till den gemensamma handlingsplanen för
Europeiska unionen och Kanada, som undertecknades den 17 december 1996, fanns att
samarbeta för att öka Dublingruppens betydelse som informellt forum för samordning av
internationellt bistånd i kampen mot narkotika, att försöka nå en överenskommelse om
avledning av kemiska prekursorer och att samarbeta i biståndsprojekt för
narkotikabekämpning i Västindien och andra områden i världen (Afrika). Diskussioner om
möjligheten att sluta ett avtal om prekursorer med Kanada fördes under 1997, men inget
avtal har ännu slutits.

• Japan

 Under ministermötet EU-Japan i oktober 1998 fastslogs att ansträngningar måste göras för
att uppmuntra utbyte av erfarenheter och information mellan de två parterna. Japans förre
premiärminister har inrättat en kommitté för att främja åtgärder för att förebygga
narkotikamissbruk. Kommittén har lagt fram en femårsstrategi för förebyggande av
narkotikamissbruk som kommer att vara till hjälp i utformningen av riktlinjer för åtgärder på
medellång sikt. Under toppmötena mellan EU och Japan uttrycktes önskemål om en dialog
om narkotikabekämpning, som skulle kunna utvecklas till regelbundna utbyten av
information inom ramen för en expertgrupp. Detta betonades särskilt på Asian Drug Law
Enforcement Conference (asiatiska konferensen för genomdrivande av narkotikalagstiftning)
som anordnades av Japan i februari 1999 med deltagare från Kambodja, Kina, Laos, Burma,
Thailand, Vietnam, UNDCP, USA och Europeiska kommissionen.

• G8

 På det multilaterala planet välkomnade G8:s stats- och regeringschefer under toppmötet i
Birmingham i maj 1998 FN:s generalförsamlings extrasession om narkotika (UNGASS) och
upprepade sin avsikt att utveckla en heltäckande strategi att angripa alla aspekter av
narkotikaproblemet. G8-länderna betonade återigen sitt engagemang för partnerskap och
delat ansvar i det internationella samfundet för att bekämpa olagliga droger, bl.a. närmare
samarbete för att begränsa den olagliga handeln med narkotika och kemiska prekursorer,
åtgärder för att minska narkotikaefterfrågan i G8-länderna som t.ex. politik för att minska
narkotikamissbruk och stöd till en global strategi för att komma till rätta med olagliga
grödor. G8 välkomnade UNDCP:s senaste initiativ, som gäller utarbetande av alternativa
och funktionsdugliga utvecklingsprogram och riktlinjer för benchmarking inom de gällande
ekonomiska ramarna.

• Kina

 I kommissionens meddelande “Building a Comprehensive Dialogue with China” från mars
1998 understryks vikten av att föra en omfattande dialog och uppmuntra samarbete med
Kina på ett flertal områden, däribland bekämpning av olaglig narkotikahandel.
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 V. ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING

 Följande bedömning av situationen kan göras:

– Inre politik

 Den narkotikapolitik som förts hittills har inte lyckats undanröja själva narkotikaproblemet.
Brottslighet i samband med narkotikahandel och missbruk är fortfarande ett allvarligt
problem inom EU. Intensifierad brottsbekämpning har lett till att fängelserna är överfulla av
narkotikabrottslingar. EU:s medlemsstater har svarat med att lägga allt större kraft och
resurser på preventionsstrategier. Spridningen av aids har lett till att man utvecklat projekt
för att minska riskerna med injektionsmissbruk. Preventionsstrategierna har visat sig vara
verkningsfulla. Det måste betonas att jämvikten mellan efterfrågeminskande och
tillgångsminskande åtgärder kan rubbas om medlemsstaterna minskar sina ekonomiska
åtaganden på det sociala området.

 På det straffrättsliga området har medlemsstaterna i flera år försökt att i rättstillämpningen
införliva specifika efterfrågeminskande åtgärder. Rättsväsendets (polis, åklagare, domstolar
och kriminalvård) verksamhetsområde är inte längre begränsat till renodlat straffrättsliga
åtgärder. Flertalet medlemsstater har skapat strukturer för information och rådgivning till
personer som fälls för narkotikabrott, och i samtliga medlemsstater ges på vissa villkor
alternativ till fängelsestraff för sådana personer. Resultaten från tvångsvård jämfört med
frivillig vård utvärderas i flera studier, men åsikterna går alltjämt isär i frågan.

– Extern politik

EU har åstadkommit mycket i det internationella samarbetet för narkotikakontroll. Både
samordningen av politik för narkotikakontroll och samordningen av verksamheter har
förbättrats, men mer behöver göras på dessa områden. Gemensamma EU-initiativ har banat
väg för ett närmare samarbete både mellan EU-länderna och med tredje land. Dessa nya
politiska initiativ har utmynnat i gemensamma handlingsplaner för Västindien, Latinamerika
och södra Afrika. Handlingsplanerna har förbättrat samarbetet och samtidigt gjort det
möjligt att se till att de praktiska insatserna kompletterar varandra, för att undvika
dubbelarbete och överlappningar mellan enskilda givarbistånd.
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 Bilaga II

 

 AKTUELLA TENDENSER VAD GÄLLER MINSKNING AV EFTERFRÅGAN

De uppgifter som insamlats av ECNN visar på följande tendenser:

a) Den allmänna tendensen pekar mot ökad diversifiering inom preventionsområdet. Man
använder en dubbelspetsad strategi som består dels av breda insatser med information och
hälsofrämjande åtgärder som riktar sig till allmänheten, dels av specifika insatser som
riktar sig till utsatta grupper och riskgrupper.

b) Den hjälp som erbjuds missbrukarna i Europa har i allt större utsträckning fått karaktär
av individanpassad vård. Samtidigt strävar man efter att samordna de olika vårdformerna
och förbättra strukturerna för samarbete.

I det förebyggande arbetet satsar man allt mer på att inleda utbildningsprogram för personer
i låga åldrar för att stärka de skyddsfaktorer som gör att barn senare i livet avstår från att
missbruka narkotika. Det finns dock fortfarande få heltäckande preventionsprogram inom
unionen. De utvärderingar som gjorts tyder på att kontakt med andra människor, större
självständighet och styrka att stå emot grupptryck är tre viktiga skyddsfaktorer.

Kamratstödjarprojekt har visat sig vara ett bra sätt att bedriva primärprevention inom ramen
för ungdomarnas fritidsaktiviteter.

Massmediekampanjer har inte utvärderats i någon större utsträckning, men det finns vissa
tecken på att de kan öka allmänhetens medvetande om problemet.

Internet används allt mer för att sprida information. Här har ECNN en viktig roll, genom att
man erbjuder Internetbaserade tjänster där man erbjuder program och verksamma inom
området hjälp med utvärdering och ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

Tidiga insatser och riskgrupper: Inom hela EU satsar man allt mer på att försöka minska
skadeverkningarna av drogmissbruk i arbetet med grupper som experimenterar med ecstasy
och andra "partydroger". Detta verkar vara en typiskt europeisk strategi som gör det möjligt
att snabbt utveckla särskilda tekniker för insatser inom ravekulturen. Bland de konkreta
åtgärderna märks riktlinjer för "säkra ravefester", bland annat gratis dricksvatten, vilrum,
information och rådgivning, samt möjligheter att testa festbesökare på platsen.

Det uppsökande arbetet, såväl som målinriktad självhjälpsverksamhet och
kamratstödjargrupper, har gjort det möjligt att få kontakt med riskgrupper och
marginaliserade grupper, ofta inom ramen för naturliga nätverk för socialt stöd.

Resultaten från denna typ av strategier är positiva, både när det gäller att ändra hälso- och
riskbeteenden (som ett led i strävan att minska skadeverkningarna) och när det gäller att på
ett tidigt stadium få kontakt med grupper där man experimenterar med narkotika.



56

Prevention av smittsamma sjukdomar: Minskningen i antalet nya hiv-fall åtföljs av en
oroande ökning av hepatit C bland injektionsmissbrukare. Åtgärderna för att minska
skadeverkningarna har varit en viktig del av arbetet med att förhindra hiv-spridning. I ett
antal EU-länder har man uppnått resultat genom att kombinera många olika strategier –
bland annat förskrivning av substitut såsom metadon, nål- och sprututbytesprogram,
lättillgänglig "lågtröskelvård" och utbildnings- och informationskampanjer. Det finns
däremot inga tecken på att spridningen av hepatit C har påverkats eller att missbrukarnas
sexuella beteende ändrats vad avser hiv-spridning. Tuberkulossmitta bland
narkotikamissbrukare ger också anledning till oro.

Substitutions- och behandlingsprogram: I och med att tillgången på substitutionsprogram har
ökat i många EU-länder, har det uppstått ett behov av enhetliga metoder och tydliga kriterier
för att bedöma effekterna. Det är allmänt erkänt att metadon ger god effekt i fråga om
hälsotillstånd och social integration, men den ökade användningen av
substitutionsbehandling kan ge upphov till nya frågor vad gäller kvalitet.

Metadonets begränsningar har lett till att man undersöker ett antal alternativ – LAAM,
buprenorfin och förskrivet heroin. I alla EU-länder erkänns vikten av en rad olika
individanpassade substitutionsbehandlingar och drogfria behandlingar inom både öppen- och
slutenvården. Det finns också en utbredd enighet om behovet av effektiv eftervård och av
samarbete mellan behandlingsinrättningar och den allmänna vården och socialtjänsten.

Rättslig politik: Utöver sin traditionella roll i det tillgångsbegränsande arbetet tar polisen allt
större del i åtgärderna för att minska efterfrågan, i utbildningsinsatser och i strategier för att
stödja lokala samverkansprojekt. I samtliga EU-länder finns det alternativ till fängelse som
påföljd för narkotikabrott, i huvudsak behandling och samhällstjänst.

 Specifika målgrupper: I ett antal länder har man insett behovet av preventionsstrategier som
riktar sig direkt till kvinnor, och vårdinrättningar för att tillgodose kvinnornas särskilda
behandlingsbehov – i samband med moderskap, sexuellt våld och prostitution – blir allt
vanligare i hela Europa. I en del länder har man också försökt tillgodose de särskilda
behoven hos missbrukare med viss etnisk eller kulturell bakgrund. Slutligen har vård av och
omsorg för barn till missbrukare fått allt större utrymme i programmen för prevention och
behandling.
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Bilaga III

AKTUELL UTVECKLING INOM LAGSTIFTNING OCH PRAXIS   

A. Översikt över likheter och skillnader i narkotikalagstiftning och metoder mellan EU:s
medlemsstater

Det invecklade förhållandet mellan missbruk och brottslighet och de metoder som används
för att minska och om möjligt eliminera negativa konsekvenser debatteras av politiker och
vetenskapsmän utifrån ståndpunkter som ibland är motsatta varandra. Debatten gäller också
andra faktorer, som samhällsekonomiska faktorer (olaglig marknadsproduktion, smuggling,
organiserad brottslighet), attityder och beteende (livsstil), biomedicinska effekter av
narkotika, kulturella och politiska aspekter. Det är denna komplexitet som gör det så svårt
att lägga fram en objektiv och entydig strategi för problemet.

Sedan 1995 har kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och rådets
ordförandeskap anordnat konferenser och seminarier där man identifierat områden på vilka
närmare samarbete på unionsnivå är nödvändigt för en effektivare narkotikabekämpning. På
konferenserna har det visat sig att det finns en hög grad av harmonisering mellan de
nationella narkotikalagstiftningarna i EU, eftersom de alla följer FN:s internationella
narkotikakonventioner. Ett effektivt införlivande av EG:s lagstiftning om kemiska
prekursorer och penningtvätt har också gett gemensamma rättsliga ramar mellan de 15
medlemsstaterna.

Dessa konferenser49 har emellertid även visat på skillnader mellan de nationella
lagstiftningarna, främst vad beträffar

- de starkt varierande påföljderna för smuggling och narkotikainnehav,

- attityd till narkotikakonsumtion,

-åtskillnad i vissa medlemsstaters lagstiftning mellan å ena sidan cannabis och därmed
besläktade droger och å andra sidan andra droger (som definieras på många olika sätt)
när det gäller fastställande av brott och straff/sanktioner för konsumtion, innehav och
smuggling av dessa droger.

Skillnaderna är mindre när man ser på de rättsvårdande myndigheternas praktiska
genomförande av lagstiftningen:

-Man föredrar i allmänhet medicinska eller sociala åtgärder framför fängelsestraff,
särskilt för missbrukare som vill ha behandling.

                                               

49 Konferens om narkotikapolitiken i Europa (Bryssel, 7-8 december 1995) och uppföljningsworkshop om
tillämpning av nationell narkotikalagstiftning (25-26 mars 1996). Sammanfattning av diskussioner och
slutsatser. Broschyr finns på Internet (EU:s webbplats Europa).
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-I fall som rör enstaka konsumtion utan försvårande omständigheter försöker man tala
med personen ifråga och uppmana honom/henne att avstå från droger i framtiden, och
utdömer böter eller administrativa påföljder.

-Fängelsestraff tillämpas endast när det rör sig om betydande kvantiteter eller
försvårande omständigheter.

-Lägre påföljder tillämpas när brottet gäller cannabis.

-Olaglig handel bestraffas strängt i samtliga medlemsstater.

-Lägre straff utdöms för langare som är missbrukare (missbrukare som säljer narkotika
för att finansiera det egna missbruket).

Trots detta innebär de rättsvårdande myndigheternas stora frihet i valet av straff att det finns
stora skillnader, inte bara mellan olika medlemsstater, utan också mellan olika regioner i
samma medlemsstat.

Med utgångspunkt från den jämförande studie kommissionen gjorde för den ovannämnda
konferensen och seminariet 1995/96, har en aktualiserad jämförande studie om
narkotikalagstiftningen i Europa utarbetats inför Europeiska  rådets möte i Wien. I framtiden
skulle ECNN kunna stå för mycket av uppdateringen av detta arbete.

Dessa fakta visar att det redan finns en hög grad av harmonisering av lagstiftningen, och att
ytterligare harmonisering av nationell lagstiftning för närvarande inte är ett realistiskt mål,
utom om det gäller att fylla luckor i lagstiftningen. Ett exempel är kontroll av syntetiska
droger, där man antog den gemensamma åtgärden av den 16 juni 1997 om
informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av syntetiska droger.50

Insatserna bör dock inriktas mer på att minska efterfrågan på narkotika. Intensivare
ansträngningar och ökade medel behövs för prevention, upplysning och rehabilitering,
eftersom det verkar råda missuppfattningar bland ungdomar om de risker narkotikamissbruk
för med sig.

Effektivt och praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas polismyndigheter, rättsliga
myndigheter och tullmyndigheter är en annan viktig faktor. Det är också viktigt att sträva
efter en sektorsövergripande och partnerskapsmässig strategi för narkotikaproblemet, där
samtliga aktörer på nationell nivå, regional nivå och stadsnivå deltar aktivt.

Dessa slutsatser underströks också på Europeiska rådets möte i Dublin, och nyligen av
Europaparlamentet i dess resolution av den 6 oktober 1998 om europeiskt samarbete inom
ramen för FN:s generalförsamlings extrasession om narkotika (UNGASS).51

 Situationen i EU:s medlemsstater granskas nu med jämna mellanrum av rådet sedan man
antog den gemensamma åtgärden av den 17 december 1996 om tillnärmning av Europeiska

                                               

50 EGT 167, 25.6.1997
51 Betänkande av Hedy d’Ancona.  Dok. A4-0211/98
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unionens medlemsstaters lagstiftning och praktiska tillämpning för att bekämpa
narkotikamissbruk samt förebygga och bekämpa olaglig narkotikahandel.52

Detta instrument gör det möjligt att identifiera gemensamma tendenser och skillnader i
lagstiftning och metoder och blir grundvalen för främjande av utbyte av information och god
praxis.

B. Förskrivning av droger till missbrukare

Vissa aktuella narkotikarelaterade frågor har fått stor uppmärksamhet i media, och
begreppen behöver redas ut objektivt. Det gäller särskilt frågan om förskrivning av
narkotiska preparat, särskilt heroin, till missbrukare.

Det bör påpekas att i FN:s konvention rörande narkotika av 1961, ändrad genom 1972 års
protokoll, erkänns att medicinsk användning av narkotiska preparat är oundgänglig för
smärtstillande syften och att narkotiska preparat måste kunna finnas tillgängliga för sådana
syften, samtidigt som narkotikaberoende erkänns vara en allvarlig risk för den enskilde.

De parter som har anslutit sig till 1961 års konvention åläggs att vidta nödvändiga
lagstiftningsmässiga och administrativa åtgärder för att begränsa produktion, tillverkning,
export, import, distribution, handel, konsumtion och innehav av narkotiska preparat till
enbart medicinska och vetenskapliga syften. De internationella konventionerna om
narkotikakontroll ger inga definitioner av uttrycket "medicinska och vetenskapliga syften".
Eftersom varje part till konventionerna måste införliva dem i sin egen lagstiftning kan
staterna komma till skilda slutsatser om vad som faktiskt menas med legitima vetenskapliga
och medicinska syften.

En översikt över aktuell praxis i förskrivning av narkotiska preparat i olika länder visar att
sådana preparat skrivs ut för långtidsproblem med kroniskt narkotikamissbruk och för att
motverka den stora ökningen i injektionsmissbruket. Metadon är det vanligaste substitutet
för opioidberoende. Emellertid har buprenorfin (handelsnamn Subutex) studerats i många år
som möjligt substitut och satts in för behandling av opiatmissbrukare i Frankrike och på
senare tid i vissa andra medlemsstater, bl.a. Storbritannien och Finland. Det är endast i ett
fåtal stater som heroin skrivs ut till narkotikamissbrukare. Förutom i Schweiz, där man
genom folkomröstning beslutade att fortsätta heroinprojektet efter experimentfasen, har man
i Storbritannien skrivit ut heroin i åratal, fastän i mindre skala. I Storbritannien är det endast
läkare med särskilt tillstånd från inrikesministeriet som kan skriva ut heroin. I Nederländerna
experimenterar man för närvarande med förskrivning av heroin under strikt medicinsk
kontroll för kroniska missbrukare.

                                               

52 EGT 342, 31.12.1996
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GEMENSKAPENS FINANSIERING AV NARKOTIKABEKÄMPNING UNDER 1998

BUDGETPOST TYP AV ÅTGÄRDER53

Interna

Specifikt
narkotikarelaterade
budgetposter

B3-4302:
Åtgärdsprogram för
gemenskapen för att
förebygga
narkotikamissbruk
(1996-2000)

16 prioriterade åtgärder som skall genomföras till och med år 2000, indelade i två
huvudgrupper: (a) faktauppgifter, forskning och utvärdering och (b) information,
hälsoundervisning och utbildning.

B3-441: Europeiska
centrumet för kontroll av
narkotika och
narkotikamissbruk

ECNN skall bidra till att harmonisera insamlingen av information om narkotika på EU-
nivå. Reitox-nätverkets nationella kontaktpunkter spelar en avgörande roll för att
förverkliga detta nätverk.

                                               

53 Bygger på uppgifter från EG:s Reitox-databas.
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Icke-narkotikaspecifika
budgetposter
B3-1001: Sokrates Narkotikabekämpning är inte ett huvudsyfte för utbildningsprogrammet Sokrates, och

det finns inga enskilda åtgärder med narkotikabekämpning som specifikt mål, men
bidrag kan ges till narkotikabekämpning som kursämne på de flesta av programmets
utbildningsnivåer och inom de flesta av dess åtgärder.

B3-1010/B3-1011:
Ungdom för
Europa/Europeisk
volontärtjänst

Narkotikabekämpning är inte ett huvudsyfte för Ungdom för Europa-programmet,
men bidrag kan beviljas till narkotikabekämpning som ett inslag i ungdomsutbyte,
stimulans av lokala initiativ, och i synnerhet tillträde för missgynnade ungdomar till
programmets åtgärder.

B3-1021: Leonardo da
Vinci

Narkotikabekämpning är inte ett huvudsyfte för Leonardo da Vinci-programmet för
yrkesutbildning, men kan beviljas bidrag i samband med bekämpning av social
utslagning.

B6-7142: Biomed Inom ramen för det fjärde ramprogrammets Biomed 2-program finansierades fem
forskningsprojekt med totalt 2,9 miljoner ecu. Projekten gällde följande: utveckling av
en metod för att spåra dopning med tillväxthormoner, analys av mekanismer för
kronisk smärta för att utveckla behandlingsstrategier, dopamin-D3-receptorn i
narkotikaberoende, det opioida systemet och dess roll i narkotikaberoende m.m.
Projekten inleddes 1996 och avslutas i slutet av 1999.

B2-1422: Employment-
Integra

Efter en ansökningsomgång 1997 beviljades 230 projekt (sammanlagd budget cirka
55 miljoner ecu) bidrag under 1998, med tyngdvikt på återintegrering av
marginaliserade grupper, däribland narkomaner, i arbetslivet. Projekten löper över en
treårsperiod (1998-2000).

B5-800: Samarbete i
rättsliga och inrikes
frågor (Oisin, Falcone,
Grotius)

Inom rättsliga och inrikes frågor finansierades 18 projekt relaterade till narkotika eller
smuggling under 1998 genom Oisin (program för förbättring av samarbetet mellan
myndigheter med ansvar för brottsbekämpning). Falcone (samarbete mot organiserad
brottslighet) finansierade 6 projekt och Grotius (förstärkning av samarbetet mellan
rättstillämpare) 1 projekt.
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Externa utgifter

Specifikt
narkotikarelaterade
budgetposter
B7-6210: Nord–
Sydsamarbete för
bekämpning av narkotika
och narkotikamissbruk

Under denna budgetpost finansieras projekt för efterfråge-och tillgångsminskning i
utvecklingsländer. 1998 års budget delades (cirka 2 miljoner ecu vardera mellan
följande områden: Central- och Latinamerika, Asien, Västindien, Afrika och
Medelhavsområdet (inklusive Maghreb och Mashrek). Ungefär 1 miljon ecu tilldelades
Afrika.

B7-5000: Phare: Multi-
nationellt program för
kampen mot narkotika

Programmet från 1998 är en del i strategin inför anslutningen, och syftar främst till att
underlätta ett gradvis antagande och genomförande av EU:s narkotikalagstiftning.
Prioriteringarna i samband med detta är (i) harmonisering av lagstiftning och åtgärder
och inrättande av institutionella strukturer som möter EU:s normer, och (ii)
förstärkning av de behöriga myndigheternas administrativa och operativa kapacitet att
tillämpa EU:s narkotikalagstiftning.

B7-520: Tacis Program för tullsamarbete med de nya oberoende staterna (sammanlagd budget 1998:
5,8 miljoner ecu): viss verksamhet med direkt anknytning till narkotikaspårning.
Program för anläggning, utrustning och tekniskt stöd till 5 gränsövergångar
(sammanlagd budget 11,82 miljoner ecu)
Program för rättsliga och inrikes aktiviteter främst inriktade på narkotika- och
invandringsfrågor (sammanlagd budget 3 miljoner ecu).

Icke-narkotikaspecifika
budgetposter
B7-3100: Finansiellt och
tekniskt samarbete med
utvecklingsländer i
Latinamerika

Två alternativa utvecklingsprojekt finansieras:

- Colombia: förbättring av Colombias system för kartläggning av otillåtna grödor.

- Peru: program för alternativ utveckling i Pozuzo-Palcazuområdet.
Europeiska
utvecklingsfonden
(ERUF)

1998 delade ERUF ut bidrag om 5,41 miljoner ecu till narkotikarelaterade projekt.
21 % av budgeten gick till Afrika (Västafrika, Zambia, Botswana), 79 % till
Västindien.
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