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Projekt konkluzji Rady w sprawie realizacji planu działania UE w zakresie
środków odurzających na lata 2013–2016 pod kątem minimalnych
standardów jakościowych w ograniczaniu popytu na środki odurzające
w Unii Europejskiej

1.

W strategii antynarkotykowej UE na lata 2013–2020 uznano, że w obszarze ograniczania
popytu na środki odurzające jednym z priorytetów 1 jest opracowanie i wdrożenie standardów
jakościowych dotyczących różnych aspektów tego zagadnienia. Mówiąc szczegółowo,
zlecono Radzie, Horyzontalnej Grupie Roboczej ds. Narkotyków (HDG), państwom
członkowskim, Komisji Europejskiej i Europejskiemu Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii (EMCDDA), by w ramach celu nr 3 wytyczonego w planie działania UE
w zakresie środków odurzających na lata 2013–2016 (dok. 9963/13) zrealizowały działanie
nr 9: „uzgodnienie i rozpoczęcie wdrażania minimalnych, unijnych standardów jakościowych,
które pomagają zbudować pomost między nauką a praktyką w zakresie:
(a) środowiskowych, ogólnych, selektywnych i wskazanych środków prewencyjnych;
(b) środków wczesnego wykrywania i interwencji;
(c) środków zmniejszania ryzyka i szkód; oraz
(d) środków na rzecz terapii, rehabilitacji, integracji społecznej i powrotu do zdrowia”.
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2.

W trakcie prezydencji włoskiej powołano grupę konsultacyjną. W jej skład weszli eksperci,
którzy uczestniczyli w opracowaniu obowiązujących standardów w ograniczaniu popytu na
środki odurzające, oraz osoby pracujące w tym obszarze. Zadaniem grupy było sporządzenie
wykazu ewentualnych minimalnych standardów jakościowych w profilaktyce, ograniczaniu
ryzyka i szkód, leczeniu, reintegracji społecznej i rehabilitacji. Grupa ekspercka wzięła pod
uwagę przeprowadzone i bieżące badania, zorganizowane konferencje oraz imprezy
poświęcone tej tematyce, a w szczególności: projekt EQUS (2011) finansowany przez
Komisję Europejską, prace wykonane przez EMCDDA (2012) 2 i UNODC (2013) 3, a także
działania podjęte przez prezydencję grecką, m.in. wyniki spotkania krajowych koordynatorów
ds. środków odurzających, które odbyło się w Atenach w czerwcu 2014 r.

3.

Wykaz minimalnych standardów jakościowych w ograniczaniu popytu na środki odurzające,
który sporządzili eksperci ze wspomnianej grupy, przedstawiono i przeanalizowano na
posiedzeniach grupy HDG 10 grudnia 2014 r., 13–14 stycznia 2015 r., 3–4 lutego 2015 r.
i 25–26 lutego 2015 r. Dokument ten (dok. 10118/15 CORDROGUE 52) miał być pomocą
techniczną w przygotowaniu odnośnych konkluzji Rady.

4.

W trakcie prezydencji łotewskiej zaprezentowano i przeanalizowano na posiedzeniach grupy
HDG (28–29 kwietnia, 22 maja i 16 czerwca) projekt konkluzji Rady w sprawie realizacji
planu działania UE w zakresie środków odurzających na lata 2013–2016 pod kątem
minimalnych standardów jakościowych w ograniczaniu popytu na środki odurzające w Unii
Europejskiej; w projekcie określono minimalne standardy jakościowe w profilaktyce,
ograniczaniu ryzyka i szkód, leczeniu, reintegracji społecznej i rehabilitacji.
9 i 10 lipca 2015 r. grupa robocza, pod przewodnictwem prezydencji luksemburskiej,
ostatecznie zredagowała tekst konkluzji.

5.

Coreper jest zatem proszony o potwierdzenie porozumienia w sprawie projektu
konkluzji w wersji zawartej w dok. 10371/1/15 REV 1 i o przekazanie tego tekstu Radzie do
zatwierdzenia.
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Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotykówhttp://preventionstandards.eu/wp-content/uploads/2013/06/EMCDDA-EDPQS-Manual.pdf
Międzynarodowe standardy profilaktyki narkotykowej
http://www.unodc.org/documents/prevention/prevention_standards.pdf

11271/15

ako/MIK/bb
DGD 2C

2

PL

