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snižování poptávky po drogách v Evropské unii

1.

V oblasti snižování poptávky po drogách je jednou z priorit protidrogové strategie EU
na období 2013–2020 1 rozvíjet a uplatňovat požadavky na jakost v různých oblastech
snižování poptávky po drogách. Konkrétněji opatření 9. cíle 3 protidrogového akčního plánu
EU na období 2013–2016, dokument 9963/13 ukládá Radě, Horizontální pracovní skupině pro
drogy, členským státům, Evropské komisi a Evropskému monitorovacímu centru pro drogy
a drogovou závislost (EMCDDA), aby „schváli[ly] a zaháji[ly] provádění minimálních
požadavků EU na jakost, jež přispějí k překonání rozdílů mezi teorií a praxí, ohledně:
a) opatření environmentální, univerzální, selektivní a indikativní prevence,
b) opatření včasné detekce a intervence,
c) opatření na zmírnění rizika a nepříznivých důsledků užívání drog a
d) opatření v oblasti léčby, rehabilitace, začleňování do společnosti a rekonvalescence“.
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2.

Během italského předsednictví Rady byla vytvořena konzultační skupina složená z odborníků,
kteří přispěli k rozvoji stávajících norem v oblasti snižování poptávky po drogách,
a zúčastněných stran činných v této oblasti, aby vypracovala seznam možných minimálních
požadavků na jakost v oblasti prevence, zmírnění rizika a nepříznivých důsledků užívání
drog, léčby, začleňování do společnosti a rehabilitace. Skupina odborníků vzala v úvahu
dokončené a probíhající studie, konference a akce organizované na toto téma, zejména projekt
EQUS (2011) financovaný Evropskou komisí, činnosti prováděné EMCDDA (2012) 2
a UNODC (2013) 3, jakož i činnosti prováděné během řeckého předsednictví, zejména
výsledky zasedání národních protidrogových koordinátorů, které se konalo v Aténách
v červnu 2014.

3.

Seznam minimálních požadavků na jakost v oblasti snižování poptávky po drogách
vypracovaný výše uvedenou skupinou odborníků byl předložen a projednán na zasedáních
Horizontální pracovní skupiny pro drogy ve dnech 10. prosince 2014, 13. a 14. ledna 2015,
3. a 4. února 2015 a 25. a 26. února 2015. Tento dokument (dokument 10118/15
CORDROGUE 52) měl sloužit jako technický dokument při přípravě závěrů Rady na toto
téma.

4.

Během lotyšského předsednictví byl předložen návrh závěrů Rady o provádění
protidrogového akčního plánu EU na období 2013–2016, pokud jde o minimální požadavky
na jakost v oblasti snižování poptávky po drogách v Evropské unii, v němž jsou uvedeny
minimální požadavky na jakost v oblasti prevence, zmírnění rizika a nepříznivých důsledků
užívání drog, léčby, začleňování do společnosti a rehabilitace, který byl projednán
na zasedáních Horizontální pracovní skupiny pro drogy ve dnech 28. a 29. dubna, 22. května
a 16. června. Ve dnech 9. a 10. července 2015 během lucemburského předsednictví pracovní
skupina finalizovala znění.

5.

COREPER se proto vyzývá, aby potvrdil dohodu o znění návrhu závěrů uvedeném
v dokumentu 10371/1/15 REV 1 a předložil je Radě ke schválení.
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Evropské požadavky na jakost v oblasti drogové prevence na adrese http://preventionstandards.eu/wp-content/uploads/2013/06/EMCDDA-EDPQS-Manual.pdf
Mezinárodní normy v oblasti prevence užívání drog na adrese
http://www.unodc.org/documents/prevention/prevention_standards.pdf
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