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Nacrt zaključaka Vijeća o provedbi Plana djelovanja EU-a za borbu protiv
droga 2013. – 2016. u pogledu minimalnih standarda kvalitete u smanjenju
potražnje za drogama u Europskoj uniji

1.

Jedan od prioriteta Strategije EU-a za borbu protiv droga 2013. – 2020. 1 u području smanjenja
potražnje za drogama jest razvoj i provedba standarda kvalitete u različitim područjima
smanjenja potražnje za drogama. Točnije, djelovanje br. 9 cilja br. 3 Plana djelovanja EU-a za
borbu protiv droga 2013. – 2016., dok. 9963/13, zadužuje Vijeće, HDG, države članice,
Europsku komisiju i EMCDDA da „se sporazumiju i započnu s provedbom minimalnih
standarda kvalitete EU-a koji pridonose smanjenju razlike između znanosti i prakse za:
(a) okolišne, univerzalne, selektivne i indicirane mjere prevencije
(b) mjere za rano otkrivanje i intervenciju
(c) mjere za smanjenje rizika i opasnosti te
(d) mjere za liječenje, rehabilitaciju, socijalnu integraciju i oporavak.”
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2.

Tijekom talijanskog predsjedništva Vijeća osnovana je savjetodavna skupina sastavljena od
stručnjaka koji su doprinijeli razvoju postojećih standarda u smanjenju potražnje za drogama i
dionika koji rade u tom području kako bi sastavila popis mogućih minimalnih standarda
kvalitete za prevenciju, smanjenje rizika i opasnosti, liječenje, socijalnu integraciju i
rehabilitaciju. Stručna skupina uzela je u obzir završena i tekuća istraživanja, konferencije i
događaje organizirane na tu temu, a posebno projekt EQUS (2011.), koji je financirala
Europska komisija, rad EMCDDA-e (2012.) 2 i UNODC-a (2013.) 3, kao i aktivnosti grčkog
predsjedništva, osobito rezultate sastanka nacionalnih koordinatora za droge održanog u Ateni
u lipnju 2014.

3.

Popis minimalnih standarda kvalitete u smanjenju potražnje za drogama koji je sastavila
navedena stručna skupina predstavljen je i razmotren na sastancima HDG-a
10. prosinca 2014., 13. i 14. siječnja 2015., 3. i 4. veljače 2015. te 25. i 26. veljače 2015. Taj
dokument (dok. 10118/15 CORDROGUE 52) trebao je poslužiti kao tehnički dokument pri
izradi zaključaka Vijeća na tu temu.

4.

Tijekom latvijskog predsjedništva Nacrt zaključaka Vijeća o provedbi Plana djelovanja EU-a
za borbu protiv droga 2013. – 2016. u pogledu minimalnih standarda kvalitete u smanjenju
potražnje za drogama u Europskoj uniji, u kojem se navode minimalni standardi kvalitete za
prevenciju, smanjenje rizika i opasnosti, liječenje, socijalnu integraciju i rehabilitaciju,
predstavljen je i razmotren na sastancima HDG-a 28. i 29. travnja, 22. svibnja i 16. lipnja.
Tijekom luksemburškog predsjedništva radna skupina finalizirala je tekst 9. i 10. srpnja 2015.

5.

Slijedom toga, COREPER je pozvan da potvrdi dogovor o tekstu Nacrta zaključaka kako je
naveden u dok. 10371/1/15 REV 1 i da ga dostavi Vijeću na odobrenje.
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Europski standardi kvalitete za prevenciju zlouporabe droga dostupni su na
http://prevention-standards.eu/wp-content/uploads/2013/06/EMCDDA-EDPQS-Manual.pdf
Međunarodni standardi prevencije ovisnosti o drogama dostupni su na
http://www.unodc.org/documents/prevention/prevention_standards.pdf
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