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Utkast till rådets slutsatser om genomförandet av EU:s handlingsplan för
narkotika 2013–2016 vad gäller minimikvalitetsnormer för minskad
efterfrågan på narkotika i Europeiska unionen

1.

Inom området för insatser för att minska efterfrågan på narkotika är en av prioriteringarna i
EU:s narkotikastrategi 2013–2020 1 att utveckla och verkställa kvalitetsstandarder inom olika
områden av dessa insatser. Närmare bestämt ges enligt åtgärd nr 9 inom mål nr 3 i EU:s
handlingsplan för narkotika 2013–2016 (dok. 9963/13) rådet, övergripande arbetsgruppen för
narkotikafrågor, medlemsstaterna, Europeiska kommissionen och ECNN i uppdrag att "[e]nas
om och påbörja genomförandet av EU:s minimikvalitetsnormer som ska bidra till att
överbrygga klyftan mellan vetenskap och praktik för

1

a)

miljöanpassade, universella, selektiva och angivna preventiva åtgärder,

b)

åtgärder för tidig upptäckt och intervention,

c)

åtgärder för risk- och skademinskning samt

d)

åtgärder för behandling, rehabilitering, social integration och återhämtning."
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2.

Under det italienska rådsordförandeskapet inrättades en samrådsgrupp bestående av experter
som har bidragit till att utveckla de befintliga normerna för minskad efterfrågan på narkotika
samt av aktörer som arbetar inom området, i syfte att utarbeta en förteckning över möjliga
minimikvalitetsnormer för prevention, risk- och skademinskning, behandling, social
integration och återhämtning. Expertgruppen beaktade de avslutade och pågående studier,
konferenser och evenemang som organiserats om ämnet, särskilt EQUS-projektet (2011), som
finansierades av Europeiska kommissionen, det arbete som utförts av ECNN (2012) 2 och av
UNODC (2013) 3 samt den verksamhet som genomförts av det grekiska ordförandeskapet,
särskilt resultaten av mötet mellan de nationella narkotikasamordnarna i Aten i juni 2014.

3.

Den förteckning över minimikvalitetsnormer för minskad efterfrågan på narkotika som
utarbetats av ovannämnda expertgrupp lades fram och behandlades vid mötena i övergripande
arbetsgruppen för narkotikafrågor den 10 december 2014, 13–14 januari 2015, 3–4 februari
2015 och 25–26 februari 2015. Detta dokument (dok. 10118/15 CORDROGUE 52) var tänkt
att fungera som ett tekniskt dokument som skulle ligga till grund för utarbetandet av rådets
slutsatser i ärendet.

4.

Under det lettiska ordförandeskapet lade man fram utkastet till rådets slutsatser om
genomförandet av EU:s handlingsplan för narkotika 2013–2016 vad gäller
minimikvalitetsnormer för minskad efterfrågan på narkotika i Europeiska unionen, som
fastställer minimikvalitetsnormer för prevention, risk- och skademinskning, behandling, social
integration och återhämtning, och det behandlades under mötena i övergripande
arbetsgruppen för narkotikafrågor den 28–29 april, 22 maj och 16 juni. Arbetsgruppen
färdigställde texten under det luxemburgska ordförandeskapet den 9–10 juli 2015.

5.

Coreper uppmanas därför att bekräfta överenskommelsen om det utkast till slutsatser som
återges i dok. 10371/1/15 REV 1 och lägga fram det för rådet för godkännande.
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Europeiska kvalitetsnormer för narkotikaprevention på http://prevention-standards.eu/wpcontent/uploads/2013/06/EMCDDA-EDPQS-Manual.pdf
Internationella normer för förebyggande av narkotikamissbruk på
http://www.unodc.org/documents/prevention/prevention_standards.pdf
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