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1.

În domeniul reducerii cererii de droguri, una dintre prioritățile Strategiei UE în materie de
droguri (2013-2020) 1 este de a dezvolta și de a pune în aplicare standarde de calitate în
diferite domenii ale reducerii cererii de droguri. Mai precis, prin acțiunea nr. 9 aferentă
obiectivului nr. 3 din cadrul Planului de acțiune al UE în materie de droguri (2013-2016), care
figurează în documentul 9963/13, se solicită Consiliului, Grupului orizontal de lucru pentru
substanțe stupefiante, statelor membre, Comisiei Europene și OEDT să „[aprobe și să înceapă
punerea] în aplicare a standardelor minime de calitate ale UE care ajută la reducerea
discrepanțelor dintre știință și practică în ceea ce privește:
(a) măsurile de mediu, universale, selective și de prevenire indicată;
(b) măsuri de depistare și de intervenție timpurie;
(c) măsuri de reducere a riscurilor și a efectelor nocive; și
(d) tratamentul, reabilitarea, integrarea socială și măsurile de recuperare”
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2.

În cursul președinției italiene a Consiliului, a fost instituit un grup de consultare format din
experți care au contribuit la elaborarea standardelor existente în materie de reducere a cererii
de droguri și din părți interesate care își desfășoară activitatea în acest domeniu, pentru a
elabora o listă de posibile standarde minime de calitate în materie de prevenire, de reducere a
riscurilor și a efectelor nocive, de tratament, de integrare socială și de reabilitare. Grupul de
experți a ținut seama de studiile, conferințele și evenimentele deja derulate sau în derulare pe
această temă, în special de proiectul EQUS (2011), finanțat de Comisia Europeană, de
lucrările de la nivelul OEDT (2012) 2 și al UNODC (2013) 3, precum și de activitățile
întreprinse de președinția elenă, în special rezultatele reuniunii coordonatorilor naționali pe
probleme de droguri, care a avut loc la Atena în iunie 2014.

3.

Lista standardelor minime de calitate în materie de reducere a cererii de droguri elaborată de grupul
de experți sus-menționat a fost prezentată și examinată în cadrul reuniunilor Grupului orizontal de
lucru pentru substanțe stupefiante din 10 decembrie 2014, 13-14 ianuarie 2015, 3-4 februarie 2015
și 25-26 februarie 2015. Acest document (documentul 10118/15 CORDROGUE 52) era destinat să
servească drept document tehnic în pregătirea concluziilor Consiliului pe tema în cauză.

4.

În cursul președinției letone, a fost prezentat și examinat, în cadrul reuniunilor Grupului
orizontal de lucru pentru substanțe stupefiante din 28-29 aprilie, 22 mai și 16 iunie, proiectul
de concluzii ale Consiliului privind punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE în materie
de droguri (2013-2016) în ceea ce privește standardele minime de calitate referitoare la
reducerea cererii de droguri în Uniunea Europeană; acest document trasează standardele
minime de calitate în ceea ce privește prevenirea, reducerea riscurilor și a efectelor nocive,
tratamentul, integrarea socială și reabilitarea. La 9-10 iulie 2015, în cadrul președinției
luxemburgheze, textul a fost finalizat de grupul de lucru.

5.

Prin urmare, Coreper este invitat să confirme acordul cu privire la textul proiectului de concluzii,
astfel cum figurează în documentul 10371/1/15 REV 1, și să îl transmită Consiliului spre aprobare.

2

3

Standarde europene de calitate în materie de prevenire a consumului de droguri, disponibile
la http://prevention-standards.eu/wp-content/uploads/2013/06/EMCDDA-EDPQSManual.pdf
Standardele internaționale referitoare la prevenirea consumului de droguri, disponibile la
http://www.unodc.org/documents/prevention/prevention_standards.pdf
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