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Tarybos išvadų dėl 2013–2016 m. ES kovos su narkotikais veiksmų plano
įgyvendinimo, susijusio su ES narkotikų paklausos mažinimo Europos
Sąjungoje būtiniausiais kokybės standartais, projektas

1.

Narkotikų paklausos mažinimo srityje vienas iš ES kovos su narkotikais strategijos
(2013–2020 m.) 1 prioritetų yra parengti ir įgyvendinti kokybės standartus įvairiose narkotikų
paklausos mažinimo srityse. Konkrečiau, 2013–2016 m. ES kovos su narkotikais veiksmų
plano (dok. 9963/13) 3 tikslo 9 veiksme Tarybai, Narkotikų horizontaliajai darbo grupei,
valstybėms narėms, Europos Komisijai ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos
centrui (ENNSC) nustatyta užduotis „[s]usitarti ir pradėti įgyvendinti ES būtiniausius
kokybės standartus, kurie padėtų panaikinti atotrūkį tarp mokslo ir praktikos, skirtus:
a) aplinkos, bendrosioms, atrankinėms ir tikslinėms prevencijos priemonėms;
b) ankstyvo aptikimo ir intervencijos priemonėms;
c) pavojaus ir žalos mažinimo priemonėms; ir
d) gydymo, reabilitacijos, socialinės integracijos ir išgijimo priemonėms“.
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II. Politikos sritis, 19.1 dalis, 2012/C402/01.
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2.

Italijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu buvo sudaryta konsultacinė grupė iš ekspertų,
kurie prisidėjo plėtojant galiojančius standartus narkotikų paklausos mažinimo srityje, ir šioje
srityje dirbančių suinteresuotųjų subjektų, siekiant sudaryti galimų būtiniausių kokybės
standartų prevencijos, pavojaus ir žalos mažinimo, gydymo, socialinės integracijos ir
reabilitacijos srityse sąrašą. Ekspertų grupė atsižvelgė į užbaigtus ir vykdomus tyrimus, į šia
tema surengtas konferencijas ir renginius, visų pirma į Europos Komisijos finansuojamą
EQUS projektą (2011 m.), į ENNSC (2012 m.) 2 ir UNODC (2013 m.) 3 atliktą darbą, taip pat į
Graikijos veiklą jos pirmininkavimo laikotarpiu, visų pirma nacionalinių kovos su narkotikais
koordinatorių susitikimo, surengto Atėnuose 2014 m. birželio mėn., rezultatus.

3.

Pirmiau minėtos ekspertų grupės parengtas narkotikų paklausos mažinimo būtiniausių
kokybės standartų sąrašas buvo pristatytas ir išnagrinėtas Narkotikų horizontaliosios darbo
grupės posėdžiuose, vykusiuose 2014 m. gruodžio 10 d., 2015 m. sausio 13–14 d., 2015 m.
vasario 3–4 d. ir 2015 m. vasario 25–26 d. Šis dokumentas (dok. 10118/15
CORDROGUE 52) buvo techninio pobūdžio dokumentas, skirtas Tarybos išvadoms šia tema
parengti.

4.

Pirmininkaujant Latvijai, Tarybos išvadų dėl 2013–2016 m. ES kovos su narkotikais veiksmų
plano įgyvendinimo, susijusio su ES narkotikų paklausos mažinimo Europos Sąjungoje
būtiniausiais kokybės standartais, kuriose apibrėžiami būtiniausi kokybės standartai
prevencijos, pavojaus ir žalos mažinimo, gydymo, socialinės integracijos ir reabilitacijos
srityse, projektas buvo pristatytas ir išnagrinėtas Narkotikų horizontaliosios darbo grupės
posėdžiuose, vykusiuose balandžio 28–29 d., gegužės 22 d. ir birželio 16 d. Liepos 9–10 d.,
pirmininkaujant Liuksemburgui, darbo grupė patvirtino galutinį tekstą.

5.

Todėl Nuolatinių atstovų komiteto prašoma patvirtinti susitarimą dėl dok. 10371/1/15 REV 1
pateikto išvadų projekto teksto ir perduoti jį Tarybai patvirtinti.
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Europos narkotikų vartojimo prevencijos kokybės standartai, žr. http://preventionstandards.eu/wp-content/uploads/2013/06/EMCDDA-EDPQS-Manual.pdf
Tarptautiniai narkotikų vartojimo prevencijos standartai, žr.
http://www.unodc.org/documents/prevention/prevention_standards.pdf
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