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1.

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση του
σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2013-2016 όσον
αφορά τα ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα για τη μείωση της ζήτησης
ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Όσον αφορά τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών, μία από τις προτεραιότητες της
στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2013-2020 1 είναι η διαμόρφωση και η
εφαρμογή ποιοτικών προτύπων σε διάφορους τομείς της μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών.
Ειδικότερα, στη δράση αριθ. 9 του στόχου αριθ. 3 του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα
ναρκωτικά για την περίοδο 2013-2016, στο έγγρ. 9963/13, επιφορτίζονται το Συμβούλιο, η
Οριζόντια Ομάδα για τα Ναρκωτικά, τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΕΚΠΝΤ
με τη «Συμφωνία και αρχή της εφαρμογής των ελάχιστων [ενωσιακών] ποιοτικών προτύπων
που συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστήμης και πράξης, για:

1

(a)

περιβαλλοντικά, καθολικά, επιλεκτικά και ενδεδειγμένα μέτρα [πρόληψης]

(β)

μέτρα έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης

(γ)

μέτρα περιορισμού του κινδύνου και των βλαβών και

(δ)

μέτρα θεραπείας, αποκατάστασης, κοινωνικής ένταξης και απεξάρτησης».

Τομέας πολιτικής 2, παράγραφος 19.1, 2012/C402/01.
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2.

Κατά τη διάρκεια της ιταλικής Προεδρίας του Συμβουλίου συστάθηκε συμβουλευτική ομάδα
αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση υφιστάμενων προτύπων όσον
αφορά τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών και από ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται
στον τομέα αυτόν, με σκοπό να καταρτίσει κατάλογο πιθανών ελάχιστων ποιοτικών προτύπων για την
πρόληψη, τον περιορισμό των κινδύνων και των βλαβών, τη θεραπεία, την κοινωνική ένταξη και την
αποκατάσταση. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων έλαβε υπόψη τις περατωθείσες και τις εν εξελίξει μελέτες,
διασκέψεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν επί του θέματος, ιδίως το σχέδιο EQUS (2011)
το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το έργο του ΕΚΠΝΤ (2012) 2 και του
UNODC (2013) 3, καθώς και τις δραστηριότητες που ανέλαβε η ελληνική Προεδρία, κυρίως τα
αποτελέσματα της συνεδρίασης των εθνικών συντονιστών για τα ναρκωτικά, η οποία
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, τον Ιούνιο του 2014.

3.

Ο κατάλογος των ελάχιστων ποιοτικών προτύπων για τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών, ο οποίος
συντάχθηκε από την ανωτέρω ομάδα εμπειρογνωμόνων, υποβλήθηκε και εξετάστηκε κατά τις
συνεδριάσεις της Οριζόντιας Ομάδας για τα Ναρκωτικά στις 10 Δεκεμβρίου 2014, στις 13 και 14
Ιανουαρίου 2015, στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2015 και στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2015. Αυτό το
έγγραφο (έγγρ. 10118/15 CORDROGUE 52) προοριζόταν ως τεχνικό έγγραφο για την προετοιμασία
των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σε αυτό το θέμα.

4.

Κατά τη διάρκεια της λετονικής Προεδρίας, το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με
την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2013-2016 όσον αφορά
τα ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα για τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο
οποίο περιγράφονται τα ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα για την πρόληψη, τον περιορισμό των κινδύνων
και των βλαβών, τη θεραπεία, την κοινωνική ένταξη και την αποκατάσταση, υποβλήθηκε και
εξετάστηκε κατά τις συνεδριάσεις της Οριζόντιας Ομάδας για τα Ναρκωτικά στις 28 και 29 Απριλίου,
στις 22 Μαΐου και στις 16 Ιουνίου. Στις 9 και 10 Ιουλίου 2015, υπό την Προεδρία του
Λουξεμβούργου, η Ομάδα διατύπωσε οριστικά το κείμενο.

5.

Συνεπώς, καλείται η ΕΜΑ να επιβεβαιώσει τη συμφωνία επί του κειμένου του σχεδίου
συμπερασμάτων ως έχει στο έγγρ. 10371/1/15 REV 1 και να το υποβάλει στο Συμβούλιο προς
έγκριση.

2

3

European drug prevention quality standards (Ευρωπαϊκά ποιοτικά πρότυπα για την πρόληψη
των ναρκωτικών), http://prevention-standards.eu/wp-content/uploads/2013/06/EMCDDAEDPQS-Manual.pdf
International Standards on Drugs Use Prevention (Διεθνή πρότυπα για την πρόληψη της
χρήσης ναρκωτικών),
http://www.unodc.org/documents/prevention/prevention_standards.pdf
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