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1.

ELi narkostrateegia (2013–2020) 1 üks prioriteete seoses narkootikumide nõudluse
vähendamisega on arendada ja rakendada kvaliteedinõudeid narkootikumide nõudluse
vähendamise eri valdkondades. Täpsemalt esitatakse ELi narkootikumidealase tegevuskava
(2013–2016) (dok 9963/13) eesmärgi nr 3 9. meetmes Euroopa Komisjonile ja EMCDDAle
nõue „leppida kokku ELi minimaalsetes kvaliteedinõuetes ja alustada nende rakendamist;
nõuded peaksid ületama teaduse ja tegelikkuse vahelise lõhe ning hõlmama järgmisi
meetmeid:
a) keskkonnaalased, universaalsed, valikulised ja näidustatud ennetusmeetmed;
b) varajase avastamise ja sekkumise meetmed;
c) ohu ja kahju vähendamise meetmed ning
d) ravi, rehabilitatsiooni, sotsiaalse integratsiooni ja taastumise meetmed”.
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2.

Nõukogu Itaalia eesistumise ajal loodi olemasolevatesse narkootikumide nõudluse
vähendamise nõuetesse panustanud ekspertidest ja kõnealuses valdkonnas töötavatest
sidusrühmadest moodustatud konsulteerimise rühm, et koostada ennetamise, ohu ja kahju
vähendamise, ravi, sotsiaalse integratsiooni ning rehabilitatsiooni valdkonnas võimalike
kvaliteedi miinimumnõuete loetelu. Ekspertrühm võttis arvesse lõpuleviidud ja käimasolevaid
uuringuid, konverentse ja kõnealusel teemal korraldatud sündmusi, eelkõige komisjoni
rahastatud projekti EQUS (2011), EMCDDA (2012) 2 ja UNODC (2013) 3 tehtud tööd ning
Kreeka eesistumisperioodi tegevust, eelkõige 2014. aasta juunis Ateenas toimunud
narkootikumide vastase võitluse riiklike koordineerijate koosoleku tulemusi.

3.

Eespool nimetatud ekspertrühma koostatud narkootikumide nõudluse vähendamise kvaliteedi
miinimumnõuete loetelu esitati ja analüüsiti horisontaalse narkootikumide töörühma
10. detsembri 2014. aasta, 13.–14. jaanuari 2015. aasta, 13.–14. veebruari 2015. aasta ja
25.–26. veebruari 2015. aasta koosolekutel. Kõnealune dokument (dok 10118/15
CORDROGUE 52) oli mõeldud tehnilise dokumendina nimetatud teemal koostatavate
nõukogu järelduste ettevalmistamiseks.

4.

Läti eesistumisperioodil esitati ja analüüsiti horisontaalse narkootikumide töörühma
28.–29. aprilli, 22. mai ja 16. juuni koosolekutel nõukogu järelduste eelnõu ELi
narkootikumidealane tegevuskava (2013–2016) rakendamise kohta seoses narkootikumide
nõudluse vähendamise kvaliteedi miinimumnõuetega Euroopa Liidus, milles on välja toodud
ennetamise, ohu ja kahju vähendamise, ravi, sotsiaalse integratsiooni ning rehabilitatsiooni
kvaliteedi miinimumnõuded. Töörühm viimistles teksti Luksemburgi eesistumisperioodi
raames 9.–10. juulil 2015.

5.

COREPERil palutakse seetõttu kinnitada dokumendis 10371/1/15 REV1 esitatud järelduste
eelnõu teksti suhtes saavutatud kokkulepe ja esitada järelduste eelnõu nõukogule
heakskiitmiseks.
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Euroopa uimastiennetuse kvaliteedinõuded: http://prevention-standards.eu/wpcontent/uploads/2013/06/EMCDDA-EDPQS-Manual.pdf
Rahvusvahelised narkootikumide tarvitamise ennetamise nõuded:
http://www.unodc.org/documents/prevention/prevention_standards.pdf
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