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Проект за заключения на Съвета относно изпълнението на Плана за
действие на ЕС относно наркотиците за периода 2013—2016 г. по
отношение на минималните стандарти за качество в намаляването на
търсенето на наркотици в Европейския съюз

1.

В областта на намаляването на търсенето на наркотици един от приоритетите на
Стратегията на ЕС за борба с наркотиците за периода 2013—2020 г. 1 е разработването и
прилагането на стандарти за качество в различни области на намаляването на търсенето
на наркотици. По-конкретно, с действие № 9 от цел № 3 от Плана за действие на ЕС
относно наркотиците (2013—2016 г.) — док. 9963/13 — на Съвета, на хоризонтална
работна група „Наркотици“, държавите членки, Европейската комисия и ЕЦМНН се
поставя задачата „постигане на съгласие и стартиране на прилагането на минимални
стандарти на ЕС относно качеството, които ще спомогнат за преодоляване на
различията между науката и практиката, за:
а) мерки за превенция (екологична, всеобща, избирателна и по индикации);
б) мерки за ранно установяване и намеса;
в) мерки за ограничаване на рисковете и вредите; и
г) мерки за лечение, рехабилитация, социална интеграция и възстановяване.“
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2.

По време на италианското председателство на Съвета беше създадена консултативна
група, съставена от експерти, допринесли за развитието на съществуващите стандарти
по отношение на намаляването на търсенето на наркотици, както и от заинтересовани
лица, работещи в областта, с цел да изготви списък на възможни минимални стандарти
за качество в областта на превенцията, ограничаването на рисковете и вредите,
лечението, социалната интеграция и рехабилитацията. Експертната група взе под
внимание завършените и текущите проучвания, конференциите и мероприятията,
организирани по темата, и по-специално проекта EQUS (2011 г.), финансиран от
Европейската комисия, извършената работа от ЕЦМНН (2012 г.) 2 и от СНПООН
(2013 г.) 3, както и дейностите, предприети от гръцкото председателство, по-конкретно
резултатите от срещата на националните координатори по наркотиците, проведена в
Атина през юни 2014 г.

3.

Списъкът на минималните стандарти за качество в намаляването на търсенето на
наркотици, изготвен от посочената по-горе експертна група, беше представен и
разгледан на заседанията на хоризонтална работна група „Наркотици“ от 10 декември
2014 г., 13—14 януари 2015 г., 3—4 февруари 2015 г. и 25—26 февруари 2015 г. Този
документ (док. 10118/15 CORDROGUE 52) трябваше да послужи като технически
документ за изготвянето на заключения на Съвета по тази тема.

4.

По време на латвийското председателство проектът за заключения на Съвета относно
изпълнението на Плана за действие на ЕС относно наркотиците за периода 2013—
2016 г. по отношение на минималните стандарти за качество в намаляването на
търсенето на наркотици в Европейския съюз, в който се очертават минималните
стандарти за качество в областта на превенцията, ограничаването на рисковете и
вредите, лечението, социалната интеграция и рехабилитацията, беше представен и
разгледан на заседанията на хоризонтална работна група „Наркотици“ от 28—29 април,
22 май и 16 юни. На 9—10 юли 2015 г. по време на люксембургското председателство
работната група финализира текста.

5.

Вследствие на това Корепер се приканва да потвърди съгласието по текста на проекта
за заключения, който се съдържа в док. 10371/1/15 REV 1, и да го представи на Съвета
за одобрение.
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Европейски стандарти за качество за превенция на употребата на наркотици:
http://prevention-standards.eu/wp-content/uploads/2013/06/EMCDDA-EDPQS-Manual.pdf
Международни стандарти за превенция на употребата на наркотици:
http://www.unodc.org/documents/prevention/prevention_standards.pdf
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