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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СЪВЕТ

Проект за план за действие на ЕС по отношение на наркотиците за периода 2009-2012 г.

(2008/C 326/09)

Въведение

Забранените наркотични вещества са източник на голяма загриженост за гражданите на Европа и предста-
вляват голяма заплаха за сигурността и здравето на европейското общество, както и заплаха за условията на
живот по света.

През декември 2004 г. Европейският съвет единодушно одобри стратегията на ЕС по отношение на нарко-
тиците за периода 2005-2012 г. (1), която има за цел да постигне високо равнище на защита, благосъстояние
и социално сближаване чрез предотвратяване и намаляване на употребата на наркотици.

Приемането на стратегията само по себе си даде ясен сигнал, че политическата загриженост относно нарко-
тиците в рамките на Европейския съюз надхвърля различията в подхода, които съществуват между
държавите-членки. Стратегията, приложена в два поредни плана за действие на ЕС относно наркотиците, е
потвърждение на факта, че всички държави-членки се придържат към един и същ набор от основни прин-
ципи: че следва да съществува балансиран подход към намаляване както на предлагането, така и на търсенето
на наркотици, основаващ се преди всичко на основните принципи на правото на ЕС и във всяко отношение
поддържащ ценностите, върху които е изграден Съюзът: зачитане на човешкото достойнство, свободата,
демокрацията, равенството, солидарността, принципите на правовата държава и правата на човека. Стратегията
и плановете за действие целят да защитят и подобрят благосъстоянието както на обществото, така и на инди-
вида, да защитят общественото здраве и да предложат високо ниво на сигурност за широката общественост.
Това следва да бъде придружено от хоризонтални мерки, при които политиката по отношение на нарко-
тиците се основава на надеждни данни за естеството и обхвата на проблема и — във все по-голяма степен —

на трансграничната координация и сътрудничество с трети държави и международни организации. Страте-
гията и плановете за действие се основават също на съответните конвенции на ООН, които са основни правни
инструменти за справяне с проблема с наркотиците в световен мащаб.

Стратегията по отношение на наркотиците определя също така рамката на два последователни четиригодишни
плана за действие. Първият план за действие (2005-2008 г.) (2) определи над 80 действия в помощ на
координирането на основни области на правителствена намеса по отношение на забранените наркотични
вещества, общественото здраве, правоприлагането, митниците, наказателното правораздаване и външните
отношения. Докато изпълнението често е отговорност на държавите-членки, Комисията играе активна роля за
улесняване и оценяване на текущата дейност в допълнение към мониторинга на законодателството за борба с
наркотиците, като например Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета за трафика на наркотици, по което
ще има доклад в средата на 2009 г. Освен това, като се ръководи от придобития през последните четири
години опит, сега Комисията предлага втори план за действие (2009-2012 г.), който да бъде одобрен от
Съвета.

Какво е постигнал настоящият план за действие по отношение на наркотиците досега?

Настоящият план гласи, че неговата крайна цел е:

„… да намали значително употребата на наркотици сред населението и да ограничи вредните социални
и здравословни последствия от употребата и търговията със забранени наркотични вещества.“.
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(1) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 187 RELEX 564.
(2) ОВ C 168, 8.7.2005 г., стр. 1.



Докладът за оценка (1) е резултат от съвместните усилия на Комисията, държавите-членки, Европейския
център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН), Европол и европейските мрежи на непра-
вителствени организации (НПО), представени във Форума на гражданското общество. Към днешна дата този
доклад представлява най-пълната оценка на прилагането на политиката на ЕС за борба с наркотиците и
показва, че целите на настоящия план са изпълнени отчасти:

— Равнището на употреба на наркотици в ЕС продължава да бъде високо. Наличните данни показват, че
употребата на хероин, канабис и синтетични наркотици се задържа на постоянно равнище или намалява,
докато употребата на кокаин се увеличава в редица държави-членки. Общият брой лица в ЕС, които
употребяват наркотици или са вземали някога наркотици („разпространение на употребата някога през
живота“), се изчислява на 70 млн. за канабис, най-малко 12 млн. за кокаин, 9,5 млн. за екстази и 11 млн.
за амфетамини, като поне половин милион души получават субституиращо лечение за наркотици като
хероин (2).

— Въпреки че няма причина за задоволство, наличните данни за сравними страни в други части на света
показват, че употребата на канабис, кокаин и амфетамини в ЕС е значително по-ниска от тази в САЩ
например. Същото се отнася и за броя на регистрираните заразявания с HIV, свързани с инжектиране на
наркотици.

— Оценката показва също така, че политиките за борба с наркотиците на държавите-членки стават все
по-сходни и че има тенденция към подсилване на националните политики чрез планове за действие.

— Засега данните показват, че ЕС успява поне да удържа сложното обществено явление на широко разпро-
странена сред населението употреба и злоупотреба с вещества и че все повече съсредоточава усилията си
върху мерки за поправяне на вредите, причинени от наркотиците на отделни лица и на обществото.
Важно е да се отбележи, че това удържане бе постигнато въпреки факта, че през периода на наблюдение
незаконното производство на опиати в световен мащаб рязко се повиши и че ЕС бе сцена на невиждан
досега трафик на кокаин. В сравнение с рязкото увеличаване на предлагането постигнатите от ЕС резултати
за справяне с проблема се очертават в по-благоприятна светлина.

— Що се отнася до международното сътрудничество, сега съществува по-добра съгласуваност на позициите
на ЕС в международните форуми по въпросите за наркотиците, както и в Комисията на ООН за нарко-
тичните вещества (CND) например. Освен това интегрираният и балансиран подход на ЕС към нарко-
тиците все по-често служи за модел на други държави по света.

Настоящият план за действие (2005-2008 г.) е амбициозно начинание. Въпреки че бе постигнат напредък в
много области, бяха установени и слабости.

В много области продължават да съществуват проблеми при координирането на политиките и въпреки че
качеството на информацията за положението в ЕС относно употребата на наркотици, превенцията и лечението
е значително по-добро, все още има значителни пропуски в познанията: съществува постоянен недостиг на
надеждни данни за предлагането на наркотици, но също така по отношение на обхвата и резултатите от
подпомагането на трети държави в областта на наркотиците.

Как да бъде засилен ангажиментът на обществото за намаляване на употребата на
наркотици?

Без съмнение ЕС трябва да прави повече за намаляване на въздействието на социалните и здравословните
проблеми, причинени от употребата на наркотици. Ако милиони европейци са вземали наркотици в
определен момент от живота си или го правят в момента, има разминаване между обществената политика и
общественото поведение, което никое общество не може да си позволи да пренебрегне.

Данните показват, че един от (икономически) най-ефективните подходи за справяне с употребата на нарко-
тици е създаването на партньорства между обществените служби, които се занимават с превенция, лечение,
намаляване на вредите и правоприлагане, от една страна, и доброволните организации и доставчиците на
услуги, от друга страна. Или с други думи — съюз между гражданите и институциите, създаден от тях и за
тях.

Време е хората в Европа да бъдат поставени в центъра на политиката в тази област и гражданите на Европа да
участват по-активно. Като първа стъпка през 2006 г. Комисията помогна за създаването на Европейски форум
на гражданското общество по отношение на наркотиците. В подкрепа на изпълнението на плана за действие
на ЕС по отношение на наркотиците Комисията ще разгледа в процеса на изпълнение на следващия план за
действие начини за мобилизиране на всички, които желаят да поемат официален ангажимент да правят
всичко необходимо на своето равнище и със средствата, с които разполагат, за намаляване на вредите,
причинени от наркотиците на хората. В това отношение би могла да се разработи идеята за „Европейско
обединение срещу наркотиците“, чиято цел е мобилизиране на широк спектър от структури на гражданското
общество, които действат както в рамките, така и извън областта на наркотиците.
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(1) Работен документ на службите на Комисията — Доклад за окончателната оценка на плана за действие на ЕС по отношение
на наркотиците (2005-2008 г.) (док. 13407/08 ADD 3).

(2) Годишен доклад на ЕЦМНН за 2007 г.



Към нов план за действие по отношение на наркотиците за периода 2009-2012 г.

Стратегията на ЕС по отношение на наркотиците се занимава със сложно явление, което изисква подход в
дългосрочен план, за да бъдат постигнати промени. Тя се основава на две основни измерения на политиката
по отношение на наркотиците — намаляване на търсенето на наркотици и намаляване на предлагането на
наркотици, които се допълват от три пресечни теми — координация, международно сътрудничество и инфор-
мация, научни изследвания и оценка.

В подкрепа на стратегията Комисията предлага нов план за действие по отношение на наркотиците
(2009-2012 г.), който се основава на съществуващата рамка, но също така и на опита, придобит през
последните четири години. Като зачита националното законодателство, този план очертава следните прио-
ритети:

1. Подобряване на координацията, сътрудничеството и осведомеността на обществото

Координацията и сътрудничеството в областта на наркотиците могат да бъдат укрепени както на европейско,
така и на национално равнище, така че политиките относно наркотиците да съответстват на нуждите на
професионалистите и гражданското общество, като същевременно дават възможност на тези структури да
осигуряват обратна връзка за определяне на политиката.

2. Намаляване на търсенето на наркотици

Необходимо е по-нататъшно подобряване на ефективността на мерките за намаляване на употребата на нарко-
тици и на нейните последици, като се подобрят обхватът, качеството и ефективността на мерките за нама-
ляване на търсенето, т.е.: превенция, лечение и намаляване на вредите. Това означава да се обърне особено
внимание на уязвимите групи и на превенцията на употребата на няколко вида наркотици (използването на
комбинация от забранени и позволени вещества, включително алкохол, летливи вещества и тютюн).

3. Намаляване на предлагането на наркотици

Необходимо е по-ефективно правоприлагане на равнище ЕС за борба с производството и трафика на нарко-
тици, като се използва пълноценно капацитетът на Европол и на други структури на ЕС. Действията следва да
се ръководят от основан на разузнавателна информация подход, при който на първо място систематично се
поставят доставчиците, които нанасят най-голямата вреда или представляват най-сериозната заплаха. Това
определя и необходимостта от работата, която в момента се предприема за заздравяване на връзките и съгласу-
ваността между данните, използвани от различните образувания в рамките на ЕС ПВР. Следва да се оказва
подкрепа на повече координирани операции чрез регионални платформи за сигурност. Новите платформи
следва да бъдат създадени така, че да не се припокриват със съществуващите структури и да бъдат съвместими
с тях.

4. Подобряване на международното сътрудничество

По-добрата координация на националните и на общностните политики ще бъде от голяма полза за ефектив-
ността на ЕС, най-големия световен донор в борбата за намиране на устойчиви решения на проблема с нарко-
тиците в света. Готови сме за тази цел да увеличим ангажимента си в областта на международното сътруд-
ничество, като потвърждаваме отново, че ефективният контрол на наркотиците трябва да се основава на
концепцията за „балансиран подход“ — като се подчертава, че отглеждането на забранени наркотици е важна
съставна част от предлагането на наркотици.

5. По-добро разбиране на проблема

Необходимо е да се повиши знанието за всички аспекти на употребата на наркотици чрез повече и по-добре
координирани научни изследвания и данни, включително данни относно свързаната с наркотиците престъп-
ност и относно начина, по който функционира пазарът за предлагане на забранени наркотични вещества.

Планът за действие, изложен по-долу, има за цел да предостави рамката за прилагане на тези приоритети и
при необходимост да придаде европейска добавена стойност.
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I. КООРДИНАЦИЯ

Основен приоритет: Подобряване на ефикасността на разработване и на прилагане на политиката

Цел Действие Срокове Отговорна
страна Индикатори Средства за оценка

1. Да се осигури отразяването на балансиран и
интегриран подход в националните политики и в
подхода на ЕС към трети държави, както и в
международните форуми

1. Държавите-членки и институциите на ЕС следва
ефективно да съгласуват политиките за борба с
наркотиците, които да отразяват целите на
стратегията на ЕС по отношение на наркотиците
за периода 2005-2012 г. и на настоящия план
за действие

Постоянно Държа-
ви-членки

Комисия

Съвет

Целите на стратегията на ЕС по
отношение на наркотиците и на
плановете за действие, включени в
националните политики

Политиката за борба с наркотиците на
равнище ЕС отразява целите на страте-
гията по отношение на наркотиците

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

2. Осигуряване на ефективна координация на
равнище ЕС

2. Хоризонталната група „Наркотици“ (ХГН) към
Съвета в качеството си на работна група, имаща
ръководни и направляващи отговорности по
въпроса за наркотиците, следва активно да
координира политиката на ЕС по отношение на
наркотиците. ХГН следва да определи сферите на
работа в другите работни групи на Съвета и да
работи за ефективна координация

Постоянно Съвет Съответните работни групи на
Съвета (1) активно информират/приоб-
щават към работата си ХГН и обрат-
ното

Доклад на работните групи
на Съвета за работата им,
свързана с наркотиците, пред
ХГН

3. Комисията и Съветът следва да осигуряват съгла-
суваност между вътрешните и външните аспекти
на политиката по отношение на наркотиците

Постоянно Комисия

Съвет

Постигнатата степен на съгласуваност
между вътрешната и външната поли-
тика по отношение на наркотиците

До 2010 г.: Съобщение на Комисията
относно съгласуваността между вътреш-
ната и външната политика по
отношение на наркотиците

Съобщение на Комисията
относно координацията във
вътрешната и външната поли-
тика по отношение на
наркотиците

4. Съветът следва да проучва състоянието на
проблема с наркотиците веднъж годишно въз
основа на годишния преглед на напредъка,
извършван от Комисията, и на съответните
доклади от ЕЦМНН, Европол и Евроюст

Постоянно Съвет

Комисия

Държа-
ви-членки

ЕЦМНН

Европол

Евроюст

Заключения на Съвета Заключения на председател-
ството

5. Председателството следва да свиква редовни
заседания на националните координатори по
наркотиците или на лицата, заемащи равно-
стойна длъжност, за ускоряване на координа-
цията по специфични и спешни въпроси, които
изискват предприемането на действия. Коорди-
наторите следва да бъдат поканени да
допринесат за годишния преглед на Съвета на
състоянието на проблема с наркотиците (вж.
действие 4 по-горе)

Два пъти
годишно

Председател-
ство

Държа-
ви-членки

Ефективно въздействие върху координи-
рането на политиките

Заключения на Съвета

Доклад на председателството
пред ХГН
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3. Осигуряване на ефективна координация на нацио-
нално равнище

6. Като отчитат работата, извършена от ЕЦМНН по
механизмите за координация във всички
държави-членки, държавите-членки следва да
проучват междуведомствената координация по
отношение на наркотиците, за да гарантират, че
на равнище ЕС се представят съгласувани
позиции и че целите на плана за действие на ЕС
са пренесени на възможно най-ефективното ниво
на изпълнение

Постоянно Държа-
ви-членки

Съгласуван принос на държавите-
членки в работата на ХГН и другите
работни групи

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Национални отчети на Reitox

4. Осигуряване на участието на гражданското
общество в политиката за борба с наркотиците

7. Комисията следва да търси най-малко веднъж
годишно обратна връзка от Европейския форум
на гражданското общество по отношение на
наркотиците относно политиката за борба с
наркотиците

Постоянно Комисия Форумът заседава най-малко веднъж
годишно

Комисията докладва на ХГН за
резултатите

Преглед на напредъка,
изготвен от Комисията

Доклади на Европейския
форум на гражданското
общество

8. Комисията следва да започне инициатива
„Европейски алианс относно наркотиците“, като
покани организации на гражданското общество
от целия ЕС (напр. училища, търговски
предприятия, обществени органи и НПО) да
участват в обща рамка, предназначена да създаде
обществен ангажимент по проблемите, свързани
с наркотиците в обществото, както и за
предприемане на действия в това отношение

Постоянно Комисия Широка подкрепа за алианса (Комисия) Доклад за оценка на
дейността

9. Държавите членки следва да включат граждан-
ското общество на всички подходящи нива на
политиката по отношение на наркотиците в
съответствие с националните практики

Постоянно Комисия

Държа-
ви-членки

Участие на гражданското общество в
национален диалог

Принос на гражданското общество

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Държавите-членки докладват
на Комисията

II. НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО

Основен приоритет: Намаляване на търсенето на наркотици, както и на здравните и социалните последици от употребата на наркотици чрез подобряване на обхвата, качеството и ефективността на службите за
превенция, лечение и намаляване на вредите

Цел Действие Срокове Отговорна
страна Индикатор Средства за оценка

5. Предотвратяване на употребата на наркотици и
на рисковете, свързани с нея

10. Следва да се насърчава иновацията и система-
тично да се предоставят универсални програми
за превенция и намеса в различни социални
среди, основаващи се на установени факти и
оценки (напр. спрямо млади хора в младежки
центрове и училища, а спрямо възрастни — на
работното място и в затворите), с цел предотвра-
тяване или забавяне на първата употреба на
наркотици. Превенцията следва да обхваща и
употребата на няколко вида наркотици (използ-
ването на комбинация от забранени и позволени
вещества, и по-специално на алкохол), както и
темата за наркотиците и шофирането

Постоянно Държа-
ви-членки

Предоставяне на повече оценени на
основата на факти програми и всеобх-
ватни стратегии в държавите-членки,
включително такива, които са насочени
към първата употреба

Разпространението на употребата на
наркотици сред младите и как се
възприема употребата на наркотици от
връстниците

Национални отчети на Reitox

Проучвания на ESPAD &
HBSC сред децата в учи-
лищна възраст
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6. Предотвратяване рисково поведение на употребя-
ващите наркотици — включително онези, които
употребяват наркотици чрез инжектиране —

посредством целева превенция

11. Следва да бъдат усъвършенствани техниките за
ранно откриване и намеса и да се извършва
ефективна, основана на оценка селективна
превенция по отношение на уязвимите групи, за
които съществува висока степен на риск да
развият проблеми с наркотиците, включително
инжектиране на наркотици

Постоянно Държа-
ви-членки

Тенденции в употребата на наркотици

Анализ на риска и защитните фактори
при употребата на наркотици

Наличност на повече оценени според
резултатите и целенасочени програми
за превенция в държавите-членки

Ключов епидемиологичен
индикатор PDU

Национални отчети на Reitox

12. Следва да бъде усъвършенствана и прилагана
ефективна, основана на оценка показателна
превенция за специфични рискови групи на
употребяващите (няколко вида) наркотици, като
се предоставя лесен достъп до психотерапия,
управление на проблемно поведение и работа на
място, където е необходимо

Постоянно Държа-
ви-членки

Тенденции в употребата на наркотици

Анализ на риска и защитните фактори
при употребата на наркотици

Наличност на повече оценени според
резултатите и целенасочени програми
за превенция в държавите-членки

Ключов епидемиологичен
индикатор PDU

Национални отчети на Reitox

7. Подобряване на ефективността на лечението от
наркотична зависимост и рехабилитацията чрез
подобряване на наличието, достъпността и
качеството на услугите

13. Следва да се увеличат ефективността и възмож-
ностите за основаващо се на установени факти
лечение на наркотичната зависимост, обхващащо
различни психо-социални и фармакологични
подходи, което да отговаря на нуждите на
употребяващите наркотици (включително
съответно лечение, адаптирано към нови видове
наркотици или начини на употреба)

Постоянно Държа-
ви-членки

Тенденции при резултатите от тър-
сенето на лечение и при степента на
участие до приключване на лечението

Предоставяне в държавите-членки на
разнообразни видове лечение, основа-
ващо се на установени факти

Ключов епидемиологичен
индикатор TDI

Национални отчети на Reitox

14. Следва да бъдат изпълнявани съществуващите и
разработени иновационни програми за рехаби-
литация и социална реинтеграция, резултатите
от които могат да бъдат измерени

Постоянно Държа-
ви-членки

Повече програми за рехабилитация и
реинтеграция в държавите-членки,
както и повишаване на тяхната
ефективност, когато е възможно

Данни за наличие на со-
циална реинтеграция

Национални отчети на Reitox

15. Следва да се предоставя информация, когато е
подходящо, за съществуването на служби за
лечение и рехабилитация, както и за разнообра-
зието от възможности, които тези служби
предлагат на национално, регионално и местно
равнище за потенциалните целеви групи

Постоянно Държа-
ви-членки

Информационни стратегии в държави-
те-членки

Публичен регистър на съществуващите
услуги (напр. интернет портал)

Национални отчети на Reitox
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16. Следва да се увеличи използването, да се
наблюдава прилагането, както и да бъдат разра-
ботени допълнително ефективни алтернативи на
затворническите присъди за нарушители на
закона, употребяващи наркотици

Постоянно Държа-
ви-членки

Наличие на повече алтернативни
пробни програми

Наблюдение на алтернативните пробни
програми (Комисия)

8. Подобряване на качеството и на ефективността на
дейностите за намаляване на търсенето на нарко-
тици, като се вземат предвид специфичните
нужди на употребяващите наркотици според
техния пол, културна среда, възраст и т.н.

17. Следва да бъдат усъвършенствани, прилагани и
обменяни добри практически насоки/стандарти
за качество по отношение на намесата и услугите
по превенция, лечение, намаляване на вредите и
рехабилитация

2009-
2012 г.

Държа-
ви-членки

Комисия

ЕЦМНН

Съществуване на съответните насоки
и/или стандарти за качество

Степен на прилагане на насоките и/или
стандартите

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Национални отчети на Reitox

18. Държавите-членки следва да направят проучване
за наличието и ефективността на услугите по
превенция, лечение, намаляване на вредите и
рехабилитация в отговор на специфични нужди
на базата на методическа рамка, която следва да
бъде разработена от Комисията — с подкрепата
на ЕЦМНН — и която е съвместима със
съществуващите методики

2012 г. Държа-
ви-членки

Комисия

ЕЦМНН

Разработена методическа рамка за
провеждане на проучването

Брой на държавите-членки, извършили
проучването

Опис на Комисията на
докладите за проучването в
държавите-членки

19. Следва да бъде постигнат консенсус в рамките
на ЕС за стандартите за качество и показателите
относно намесата и услугите по превенция,
лечение, намаляване на вредите и рехабили-
тация, като се вземат предвид нуждите на специ-
фични групи, както и извършената на нацио-
нално и международно равнище работа

2012 г. Държа-
ви-членки

Съвет

Комисия

ЕЦМНН

Постигане на консенсус за стандартите
на качество и показателите за намеса и
услуги по превенция, лечение, нама-
ляване на вредите и рехабилитация

Предложение на Комисията
за консенсус в рамките на ЕС

Заключения на Съвета

20. ледва да бъдат разработени според необходи-
мостта услуги за малцинствата, включително
например мигранти

Постоянно Държа-
ви-членки

Наличие на съответните услуги Национални отчети на Reitox

9. Осигуряване на употребяващите наркотици, които
се намират в затвор, достъп до здравни грижи за
предотвратяване и намаляване на вредните
влияния върху здравето, свързани със злоупотре-
бата с наркотици

21. Следва да бъдат разработени и прилагани услуги
по превенция, лечение, намаляване на вредите и
рехабилитация за лица в затвора, които да са
равностойни на услугите, предоставяни извън
затворите. Следва да се обърне особено
внимание на последващите грижи след освобо-
ждаването от затвора

Постоянно Държа-
ви-членки

Политиките и намесите за борба с
наркотиците, прилагани специално за
предоставяне в затворите на услуги в
областта на наркотиците, и последващи
мерки за бивши затворници

Намаляване на свързаните с наркотици
здравословни проблеми в затворите

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Национални отчети на Reitox
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22. Държавите-членки следва да одобрят и да
прилагат в затворническа среда индикатори за
наблюдение на употребата на наркотици, здра-
вословните проблеми, породени от наркотици, и
предоставянето на услуги в областта на нарко-
тиците въз основа на методическа рамка, разра-
ботена от Комисията с подкрепата на ЕЦМНН,
която е съвместима със съществуващите
методики и отчита работата на Службата на
ООН по наркотиците и престъпността (проекти
за HIV/СПИН и лечение) и на СЗО (здравео-
пазване в затвора)

Постоянно Държа-
ви-членки

Комисия

ЕЦМНН

Създаден и прилаган индикатор за
наблюдение на употребата на нарко-
тици, свързаните с наркотиците здра-
вословни проблеми и услугите в
областта на наркотиците

Доклад за напредъка

Стандартизиран протокол за
наблюдение на положението
с наркотиците в затворите и
ответни мерки

10. Осигуряване на достъп до услуги за намаляване
на вредите, за да се ограничи разпространението
на HIV/СПИН, хепатит C и на други предавани
по кръвен път инфекциозни заболявания, свър-
зани с наркотици, и за да се намали в ЕС броят
на смъртните случаи, причинени от наркотици

23. Следва систематично да се осигурява достъп до
услуги за намаляване на вредите, както и до
разнообразните възможности, предоставяни от
тези услуги, и да се разширява техният обхват
като неразделна част от намаляването на
търсенето на наркотици, използвайки в пълна
степен намеси, които са доказали своята
ефективност, ако съществуват такива (2)

Постоянно Държа-
ви-членки

Комисията следва да докладва за
напредъка

Намаляване на инфекциозните заболя-
вания, свързани с наркотици

Намаляване на броя на смъртните
случаи, причинени от наркотици

По-голям обхват на услугите за нама-
ляване на вредите

Проучване на Комисията
във връзка с Препоръка
2003/488/ЕО на Съвета

Ключов епидемиологичен
индикатор DRID

Ключов епидемиологичен
индикатор DRID

III. НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО

Основен приоритет: Измеримо подобрение на ефективността на правоприлагането в областта на наркотиците на равнище ЕС. Европол, Евроюст и другите структури на ЕС следва да изпълняват пълноценно съответните
роли, за които са създадени, в интерес на ефикасността, съответствието на националните инициативи с политиката на ЕС, координацията в рамките на ЕС и икономиите от мащаба

Цел Действие Срокове Отговорна
страна Индикатор Средства за оценка

11. Подобряване на ефективността на сътрудниче-
ството в ЕС в областта на правоприлагането, за да
се противодейства на производството и трафика
на наркотици

24. Действието следва да е насочено срещу
престъпни организации и нови заплахи, като се
използва основаващ се на разузнавателна инфор-
мация подход (на основата на методиката на
европейския модел за разузнаване относно
престъпността — ECIM), който отделя особено
внимание на престъпните мрежи и пазари,
представляващи най-голяма заплаха

Постоянно Държа-
ви-членки

Европол

Евроюст

Съвет

Брой престъпни организации, предста-
вляващи сериозна заплаха, срещу които
са насочени действия на държавите-
членки, като се използва концепцията
на ECIM

Брой и естество на нови заплахи (като
нов вид наркотици, нови маршрути и
методи на трафика, нови методи на
производство)

Оценка на ЕС на заплахата
от организираната престъп-
ност (OCTA) (и последващите
заключения на Съвета, опре-
делящи приоритетите на ЕС в
борбата срещу организира-
ната престъпност)
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25. Следва да се увеличи използването на мултидис-
циплинарни операции по правоприлагане с
участието на Европол и Евроюст, както и на
службите на полицията, митниците и граничния
контрол чрез двустранни и многостранни
инициативи за сътрудничество, съвместни екипи
за разследване и съвместни митнически
операции. Държавите-членки ще разглеждат кои
мерки са възможни за улесняване и ускоряване
на процеса и ще насърчават по-активното
използване на тези инструменти по делата, свър-
зани с наркотици

Постоянно Държа-
ви-членки

Европол

Евроюст

Брой и резултати от свързани с нарко-
тиците двустранни и многостранни
инициативи за сътрудничество,
съвместни екипи за разследване и
съвместни митнически операции

Брой на участващи държави-членки

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Доклади на държави-
те-членки до Комисията

Доклад за оценка на постиг-
натите резултати

26. Следва да се подобри качеството на разузна-
вателните данни, които националните звена на
Европол подават до Европол и съответните
негови проекти, включително работните досиета
за целите на анализа (AWF). Акцентът следва да
се постави върху тежката организирана престъп-
ност и сътрудничеството от страна на онези
държави-членки, които оказват най-силно
въздействие върху по-широките пазари на
наркотици в ЕС

2012 г. Държа-
ви-членки

Европол

Доклад на Европол за оценка на
количеството и качеството на
получените данни

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Доклад на Европол за оценка

27. Осъществяване на свързаните с наркотиците
проекти COSPOL, като се обръща специално
внимание на:
— приноса на специализирани познания на

подходящи нива на заседанията на COSPOL,
— добавената стойност по отношение на

подходящия капацитет на разузнаване и
разследване и подходящо използване за тази
цел на вече съществуващи или бъдещи
работни досиета за целите на анализа

2012 г. Държа-
ви-членки

Европол

Специализирани познания на дър-
жавите-членки, представени на засе-
данията на ръководството, и нивото, на
което са представени държавите-членки

Доклад на координаторите на COSPOL,
оценяващ увеличението на измеримите
оперативни резултати

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Доклади на държавите-член-
ки до Комисията

28. Европейският полицейски колеж (CEPOL) (3)
следва да предоставя съответното специализи-
рано обучение (4) на висши полицейски и
митнически служители и на служители за
връзка в трети държави чрез националните
учебни заведения за обучение на полицейски
служители

Постоянно Европейски
полицейски
колеж

Държа-
ви-членки

Разработване на учебни програми за
правоприлагане в областта на нарко-
тиците

Допълнително специализирано обуче-
ние, включено в годишната работна
програма на Европейския полицейски
колеж

Брой на курсовете на обучение

Брой на преминалите обучение
служители

Публикувана учебна програма

Годишен доклад на Европей-
ския полицейски колеж

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията
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29. Следва да се използват по-систематично
служителите за връзка и, когато е необходимо,
магистратите за връзка на държавите-членки в
трети държави за обмен на сведения и разузна-
вателна информация между правоприлагащите
органи на държавите-членки и Европол, като се
взема предвид Решение 2003/170/ПВР на Съвета
от 27 февруари 2003 г. за общото използване на
служителите за връзка, които са изпратени в
чужбина от органите по наказателно пре-
следване на държавите-членки във варианта на
Решение 2006/560/ПВР на Съвета от 24 юли
2006 г.

Постоянно Държа-
ви-членки

Европол

Евроюст

По-голямо международно оперативно
сътрудничество в областта на правопри-
лагането, за което докладват дър-
жавите-членки, Европол и Евроюст

Брой на случаите на международно
оперативно сътрудничество в областта
на правоприлагането

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Доклад за оценка на приноса
на държавите-членки, Европол
и Евроюст

30. За целия ЕС следва да бъде приета и прилагана
система за криминологичен анализ във връзка с
правоприлагането в областта на наркотиците, за
синтетични наркотици и за други наркотични
вещества, според случая, която между другото да
се основава на придобития опит от проекти като
SYNERGY и CHAIN, на структурата и специали-
зираните познания на Европол и на Съвместния
изследователски център на Комисията, както и
на текущите дейности и опит на държави-
те-членки в тази област

Постоянно Държа-
ви-членки

Комисията

Европол

Налична/и система/и Преглед на напредъка за
2012 г. (вкл. оценка на стой-
ността)

12. Подобряване на ефективността на съдебното
сътрудничество в областта на борбата с трафика
на наркотици и правоприлагането по отношение
на производството, трафика на наркотици и/или
прекурсори, както и по отношение на прането на
пари, свързано с този трафик

31. Следва да се насърчи пълното използване на
съществуващите инструменти на ЕС относно
искания за взаимопомощ по криминални
въпроси, на европейските заповеди за арест и на
санкциите, издадени от държавите-членки

Постоянно Държа-
ви-членки

Комисия

Евроюст

Доклад относно най-добрите практики
и препоръки

Увеличаване на броя на исканията за
взаимопомощ

Увеличаване на броя на европейските
заповеди за арест

Следва да се разработят други пока-
затели (вж. действие 61)

Оценка на Комисията
на Рамково решение
2004/757/ПВР на Съвета от
25 октомври 2004 г. за уста-
новяване на минималните
разпоредби относно състав-
ните елементи на наказуемите
деяния и прилаганите нака-
зания в областта на трафика
на наркотици

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията (нови пока-
затели)

32. Държавите-членки следва да помислят, когато е
подходящо, за разработването на програми за
защита на свидетелите и да проучат потенциал-
ната добавена стойност на съвместното сътруд-
ничество в тази област

2012 г. Държа-
ви-членки

Комисия

Евроюст

Съществуващо национално зако-
нодателство

Окончателен доклад на
председателството
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33. Следва да се засили сътрудничеството между
държавите-членки на ЕС с оглед постигането на
пълното прилагане на правните инструменти по
отношение на взаимното признаване на заповеди
за конфискация

Постоянно Държа-
ви-членки

Комисия

Съвет

Евроюст

Европол

Прието съобщение на Комисията

Оценки на конфискуваните активи

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Доклади на държави-
те-членки до Комисията от
носно конфискуваните активи

34. Следва да се подкрепи създаването на ефективни
служби за възстановяване на активи в
държавите-членки в съответствие с Реше-
ние 2007/845/ПВР на Съвета и допълнително
да се подкрепят държавите-членки, участващи
чрез мрежата CARIN. Следва де се подкрепят
разследванията чрез Европол и свързаните с
Европол работни досиета за целите на анализа

Постоянно Комисия

Държа-
ви-членки

Европол

Евроюст

Увеличаване на броя на получилите
подкрепа разследвания, свързани с
проследяване и идентифициране на
активи

Увеличаване на броя и на стойността на
конфискуваните пари в брой и активи

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Доклад на Комисията за
прилагане на Решение
2007/845/ПВР на Съвета

13. Бързи и ефективни ответни мерки спрямо новите
заплахи (напр. нови видове наркотици, нови
пътища)

35. Където е необходимо, следва да се създадат
регионални платформи за сигурност (напр.
Морски център за анализи и операции —

наркотици, Работна група за Балтийско море) за
противодействие на новите заплахи чрез съгла-
суване на оперативните ответни мерки. Това
действие следва да е в съответствие със съществу-
ващите правни и оперативни разпоредби на
равнище ЕС и да се основава на оценки на
специфичните заплахи (вж. също действие 48).
Новите платформи следва да бъдат създадени
така, че да не се припокриват със съществу-
ващите структури и да бъдат съвместими с тях

Постоянно Държа-
ви-членки

Съвет

Европол

Комисия

Навременни ответни мерки чрез
активно и инициативно справяне с
рисковете и свеждане до минимум на
заплахите

Увеличаване на броя на прекъснатите
престъпни дейности (конфискации,
промяна на схемите на трафик)

Доклади на регионалните платформи за
сигурност

Доклад за оценка от
държавите-членки пред
Съвета

Доклад за оценка на плат-
формите за сигурност

36. ЕС следва да съсредоточи вниманието си върху
съгласувани и съвместни усилия между
държавите-членки и регионите, които са
изложени в най-голяма степен на специфични
явления на производство/трафик на наркотици,
в сътрудничество с Европол, ако е необходимо

Постоянно Държа-
ви-членки

Европол

Евроюст

Съвет

Оперативни и стратегически резултати
от предприетите от държавите-членки
действия

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Доклади на държави-
те-членки до Комисията

14. Намаляване на производството и предлагането на
синтетични наркотици

37. Държавите-членки следва активно да поддържат
сътрудничество в областта на правоприлагане-
то/съвместните операции в тази област и да
обменят разузнавателна информация и най-
добри практики. Следва оптимално да се
използва инициативата на Европол за работните
досиета за целите на анализа SYNERGY, нейните
съставни части (5), както и свързаните с нея
инициативи EJUP и COSPOL

Постоянно Държа-
ви-членки

Европол

Евроюст

Резултати от съвместни започна-
ти/завършени проекти

Демонтирани производствени инста-
лации, за които се докладва на EILCS

Броят на изготвените по SYNERGY
доклади

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията
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15. Намаляване на отклоняването и трафика във/през
ЕС на химически прекурсори, използвани за
производството на забранени наркотични
вещества

38. ЕС следва да разработи ясна и единна позиция
по този въпрос на международно равнище и в
съответните международни форуми на основата
на съществуващото законодателство и на прак-
тиките на сътрудничество с частния сектор
посредством ефективна координация чрез
съответните комитети на Съвета

Постоянно Комисия

Съвет

Държа-
ви-членки

Съвместни позиции на ЕС в междуна-
родните форуми

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Доклад на Комисията от-
носно всички практики

39. Митническите и граничните служби следва да
въведат контрол на прекурсорите на страте-
гическо равнище, като подобрят ефективността
на управлението на граничния контрол чрез
прилагане на системата на Общността за
управление на риска, и да координират по-тясно
дейностите си с други правоприлагащи органи
за борба с производството и трафика на нарко-
тици

Постоянно Държа-
ви-членки

Подобряване на контрола, откриването,
изземването и класифицирането на
прекурсорите в сравнение с 2008 г.

Създаване на набор от специфични
критерии за определяне на химическите
прекурсори

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Държавите-членки докладват
на Комисията

40. ЕС следва да окаже пълна подкрепа на междуна-
родното оперативно сътрудничество, което има
за цел да предотврати отклоняването на прекур-
сори за наркотици, като проектите PRISM и
COHESION на Международния съвет за
контрол на наркотиците (INCB). Оперативното
сътрудничество сред органите за разследване в
рамките на ЕС следва да бъде подкрепено от
рамката за сътрудничество EJUP и рамката за
сътрудничество Europol-AWF. Тази рамка за
сътрудничество следва допълнително да бъде
активирана/използвана

Постоянно Комисия

Държа-
ви-членки

Увеличаване на броя на заловените
и/или иззетите пратки

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

41. В светлината на правоприлагането и разузна-
ването ЕС и държавите-членки следва да оказват
пълна подкрепа на проектите на Европол в
областта на наркотиците и EJUP, с цел борба с
престъпните мрежи, занимаващи се с трафик на
прекурсори

Постоянно Държа-
ви-членки

EJUP

Европол

Увеличаване на докладите от страна на
държавите-членки и EJUP, предназ-
начени за проекти на Европол във
връзка с трафика на прекурсури

Доклад за напредъка,
изготвен от държавите-член-
ки и EJUP

42. Следва да се направи оценка на законодател-
ството на ЕС в областта на контрола на прекур-
сорите и неговото прилагане

Постоянно Комисия

Държа-
ви-членки

Заключение на оценката Публикуван доклад
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43. ЕС следва да сключи, когато е възможно в
консултация с Европол, споразумения за сътруд-
ничество с установените основни държави на
произход на основните прекурсори за синте-
тични наркотици

Постоянно Комисия Сключени споразумения

Намаляване на незаконните пратки на
прекурсори за наркотици от въпросните
държави

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Доклади на държавите-член-
ки до Комисията

44. Комисията, OLAF, Европол, EJUP и COSPOL
следва да засилят интердисциплинарното
сътрудничество с оглед установяване на
съвместни инициативи

Постоянно Комисия

Държави-
те-членки/
EJUP

Европол

Брой интердисциплинарни заседания/
създадени съвместни инициативи

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

IV. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Основен приоритет: Подобряване на ефективността на сътрудничеството в областта на наркотиците между ЕС и трети държави и между ЕС и международни организации чрез по-тясно координиране на политиките в
рамките на ЕС. Насърчаване на последователното разпространение на европейския балансиран подход към проблема с наркотиците в световен мащаб

Цел Действие Срокове Отговорна
страна Индикатор Средство за оценка

16. При необходимост систематично включване на
въпросите на политиката на ЕС за борба с нарко-
тиците в отношенията с трети държави и региони
и в по-широка програма за развитие и сигурност.
Това следва да се извършва въз основа на страте-
гическо планиране и координиране между всички
засегнати действащи лица

45. Следва да се гарантира, че отношенията на ЕС с
трети държави отразяват целите на стратегията и
плановете за действие на ЕС по отношение на
наркотиците

Постоянно Държа-
ви-членки

Комисия

Все по-широко отразяване на прио-
ритетите на политиката за борба с
наркотиците в отношенията с трети
държави

Споразумения, стратегиче-
ски документи, планове за
действие и т.н.

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

46. Чрез установяване на специфични области на
сътрудничество и индикатори за измерване на
резултатите следва да се подобри ефективността
на съществуващите рамки в областта на нарко-
тиците, като механизма за сътрудничество и
координиране между ЕС и Латинска Америка и
Карибския басейн, специализирания диалог
между ЕС и Андската общност и „тройките“ с
трети държави и региони по въпросите на
наркотиците

Постоянно Съвет

Комисия

Създаване и изпълнение на инициативи
за сътрудничество

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията
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47. В съответствие с политическите решения и
стратегии на ЕС и с подкрепата на програмите за
подпомагане на държавите-членки и на ЕО
следва да се решават въпросите, свързани с
наркотиците, в държавите производителки и в
тези, които се намират по (новите) пътища на
трафика, като Западна Африка, чрез проекти за
намаляване на търсенето и предлагането на
наркотици, включително мерки за алтернативно
развитие, и чрез предотвратяване на отклоня-
ването на химически прекурсори. Подпомагането
трябва да е координирано, където е подходящо,
с плановете за действие по отношение на нарко-
тиците между ЕС и трети държави и региони
(вж. действия 51 и 60)

Постоянно Комисия

Държа-
ви-членки

Приоритетите на политиката за борба с
наркотиците се отразяват във финанси-
раните проекти

Финансираните проекти отразяват
баланса между намаляване на търсенето
и предлагането

Създаване на взаимодействие между
програмите за финансиране на дър-
жавите-членки и на ЕО

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

48. Засилване на регионалното и вътрешнорегионал-
ното сътрудничество за намаляване на търсенето
и предлагането на наркотици в трети държави с
подкрепата на програмите за финансиране на
държавите-членки и на ЕО, като Инструмента за
сътрудничество за развитие и Европейския фонд
за развитие, Инструмента за стабилност и
Инструмента на европейската политика за
съседство

Постоянно Комисия

Държа-
ви-членки

Стартиране и изпълнение на нови
инициативи за сътрудничество между
регионите

Създаване на взаимодействие между
програмите за финансиране на
държавите-членки и на ЕО

Увеличаване на броя и на общия
бюджет на финансираните проекти

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

49. В интерес на координацията следва да се създаде
механизъм за мониторинг на свързаното с нарко-
тици подпомагане, предоставяно от ЕС на трети
държави

Годишно Съвет

Държа-
ви-членки

Комисия

Създаден механизъм

Годишни доклади на този механизъм

Общ поглед върху свързаните с нарко-
тици проекти на ЕО и на държавите-
членки в трети държави

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

50. Следва да се извърши проучване на обхвата и на
резултатите от свързаните с наркотици проекти
на ЕО в трети държави

2010 г. Комисия Извършено проучване Публикуван доклад за проуч-
ването на Комисията

51. Следва да се актуализират и прилагат плановете
за действие на ЕС по отношение на наркотиците
за републиките от Централна Азия (6); Латинска
Америка и Карибския басейн (7); както и по
отношение на Западните Балкани и държави-
те-кандидатки (8)

Постоянно Държа-
ви-членки

Комисия

Установени приоритети

Степен на изпълнение на плановете за
действие

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията 20.12.2008
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52. Следва да се използват консултативните
механизми на Дъблинската група и да се
поддържа активен диалог с трети държави за
прилагане на препоръките на малките
дъблински групи

Постоянно Държа-
ви-членки

Комисия

Дъблинска
група

Брой на изпълнени препоръки на
Дъблинската група

Доклади на дъблинската
група

17. Насърчаване и прилагане на подхода на ЕС за
алтернативно развитие (както е посочено в
документ 9597/06 и UNODC/CND/2008/WG.3/
CRP.4) в сътрудничество с трети държави, като се
вземат предвид правата на човека, сигурността на
хората и специфичните рамкови условия

53. Следва да се увеличи финансовата подкрепа за
проекти и програми на алтернативното развитие,
като се гарантира, че намесите са правилно
подредени във времето, а помощта за развитие
не е поставена в зависимост от намаляването на
отглеждането на забранени наркотици, както и
следва да се увеличат финансовите инициативи
за предотвратяване на отглеждането на
забранени наркотици

Постоянно Държа-
ви-членки

Комисия

Брой на проекти и програми, финанси-
рани в съответствие с подхода на ЕС
към алтернативното развитие (9597/06
CORDROGUE 44 и UNODC/CND/
2008/WG.3/CRP.4)

Докладвано намаление на отглеждането
на забранени наркотици и увеличаване
на социалното и икономическото
развитие на равнище основни заинтере-
совани страни (9) в трети държави,
които получават финансова подкрепа
от фондовете на ЕС

(Проекти/програми) спора-
зумения

Наблюдение на вътрешни
проекти и програми и
система и доклади за оценка

Национална статистика на
трети държави

Доклади на държави-
те-членки до Комисията

54. Алтернативното развитие следва да бъде
включено в по-широките планове на държави-
те-членки за развитие, а третите държави следва
да се насърчават да включат алтернативното
развитие в националните си политики

Постоянно Държа-
ви-членки

Комисия

Национални политики, стратегии и
планове за действие, отразяващи
проблемите с наркотиците

Стратегии за намаляване на
бедността, стратегии за
подпомагане на страните,
стратегии за национално
развитие, (национални пла-
нове за действие)

Доклади на държавите-член-
ки до Комисията

55. Следва да се допринесе за инициативи в свър-
зани с наркотици социални среди с цел нама-
ляване на бедността, конфликтите и уязвимостта
чрез подкрепа за законен, осъществим и
устойчив начин за прехрана

Постоянно Държа-
ви-членки

Комисия

Брой инициативи, получили подкрепа

Въздействие на получилите подкрепа
инициативи върху устойчивостта на
законните системи за препитание:

— по-голяма сигурност на прехраната
и доходите на бедните,

— по-голям достъп на бедните до
социалната и производствената
инфраструктура.

Брой на оценени проекти, оказали
положително въздействие

Инициативи

Доклади на държавите-член-
ки до Комисията

Наблюдение на вътрешни
проекти и програми и
система и доклади за оценка

Изследвания върху постоянен
панел, изпълнявани от СЗО,
Световната програма по
прехрана, Организацията по
прехрана и земеделие на
ООН

20.12.2008
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18. Подобряване на координацията на ЕС в много-
странен контекст и насърчаване на балансиран и
интегриран подход

56. Следва да се осигурят по-добра координация и
приемственост между хоризонталната група за
наркотиците и делегациите на държавите-членки
към Комисията на Обединените нации за нарко-
тичните вещества, включително чрез подходящо
разпределяне на тежестта между държави-
те-членки по отношение на инициативата на
председателството

2009 г. Съвет

Председател-
ство

Държа-
ви-членки

Подобряване на координацията между
виенските делегации и хоризонталната
група за наркотиците

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

57. В Комисията за наркотичните вещества следва да
бъдат подготвени, съгласувани и приети общи
позиции и съвместни резолюции на ЕС

Постоянно Председател-
ство

Държа-
ви-членки

Комисия

Съвет

Брой на съвместните резолюции на ЕС

Общи позиции на ЕС, които са били
подкрепени от други региони

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Индикатор на сближаването
(9099/05 CORDROGUE 27)

58. Следва да бъде представена позиция на ЕС в
сегмента на високо равнище на 52-рата комисия
за наркотичните вещества относно оценката и
последващите действия в резултат на извънред-
ната сесия на Общото събрание на ООН през
1998 г. (10), която позиция да отразява
основните принципи на политиката на ЕС за
борба с наркотиците

2009 г. Съвет

Държа-
ви-членки

Комисия

Включване на позициите на ЕС в поли-
тическата декларация на ООН

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

59. Следва да се координират дейности с други
международни форуми или програми,
по-специално със Службата на ООН по нарко-
тиците и престъпността, групата „Помпиду“,
СЗО, ЮНЕЙДС, Световната митническа органи-
зация и Интерпол

Постоянно Държа-
ви-членки

Комисия

Редовно взаимно информиране относно
дейностите на подходящи форуми,
по-специално на заседанията на хори-
зонталната група за наркотиците

Засилване на координацията

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

19. Подкрепа за държавите кандидатки и за
държавите от процеса на стабилизиране и
асоцииране

60. На тези държави следва да се осигури необходи-
мото техническо и друго подпомагане, за да
бъдат запознати с достиженията на правото на
ЕС в областта на наркотиците и да им се окаже
помощ за провеждане на необходимите
действия, включително на тези, приети в плана
за действие по отношение на наркотиците със
страните от Западните Балкани (11)

Постоянно Държа-
ви-членки

Комисия

Съвет

ЕЦМНН

Европол

Все по-голямо спазване на достиже-
нията на правото на ЕС от държавите

Брой и качество на завършените
проекти

Напредък на диалога и/или на сътруд-
ничеството със съответните агенции
на ЕС

Степен на изпълнение на плановете за
действие

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

Доклади за държавите
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20. Подобряване на сътрудничеството с държавите,
участващи в Европейската политика за съседство
(ЕПС)

61. Следва да се подобри диалогът относно нарко-
тиците с държавите, участващи в Европейската
политика за съседство, в двустранен или регио-
нален контекст, и по-специално чрез
подкомитети

Постоянно Държа-
ви-членки

Комисия

Ефективни резултати от диалога Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

62. Комисията следва да насърчава тези държави да
използват Инструмента на европейската поли-
тика за съседство, за да прилагат свързаните с
наркотици раздели от плановете за действие
по ЕПС

Постоянно Комисия Брой на свързаните с наркотици
проекти, изпълнени в рамките на
Инструмента на ЕПС

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

V. ИНФОРМАЦИЯ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОЦЕНКА

Основен приоритет: Подобряване на разбирането на всички аспекти на явлението употреба на наркотици, за да се разшири базата от знания за целите на обществената политика и де се повиши осведомеността на
гражданите относно социалните и здравословните последици от употребата на наркотици и да се извършват научни изследвания

Цел Действие Срокове Отговорна
страна Индикатор Средства за оценка

21. Разширяване на базата от знания в областта на
наркотиците чрез насърчаване на научните
изследвания

63. Съветът и Комисията следва:
— да определят бъдещите приоритети на

научните изследвания на ЕС в областта на
забранените наркотични вещества и
необходимите механизми за натрупване на
нови знания,

— развиват нови подходи и технологии,
— укрепват научноизследователския капацитет,

като развиват и съсредоточават стратегиче-
ското направление, както и като
предприемат стъпки за подобряване на
сътрудничеството в ЕС

2009 г. Държа-
ви-членки

Комисия

ЕЦМНН

Съвет

Определени научноизследователски
приоритети

Обособени и прилагани механизми

Предложение на Комисията
за научноизследователската
дейност в ЕС

Заключения на Съвета

22. Установяване на обмен на точна и свързана с
политиката информация в областта на
забранените наркотични вещества

64. Държавите-членки следва да осигурят нацио-
нални координационни центрове на Reitox (12) с
необходимите ресурси за изпълняване на
задълженията и стандартите за качество на
ЕЦМНН. Националните координационни
центрове следва да дават своя принос към
ЕЦМНН въз основа на годишни споразумения и
със съответната подкрепа от ЕЦМНН

Постоянно Държа-
ви-членки

ЕЦМНН

Обмен на данни, необходими за целите
на мониторинга и оценката

Степента, в която финансирането и
другите средства за Reitox отговарят на
изискванията

Националните координационни цен-
трове дават своя принос въз основа на
приети стандарти

Годишен доклад на ЕЦМНН
относно капацитета на
националните координа-
ционни центрове

Национални отчети на Reitox
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23. По-нататъшно разработване на инструменти за
мониторинг на свързаната с наркотиците обста-
новка и на ефективността на ответните мерки

65. Следва да продължи усъвършенстването и
пълното прилагане на петте основни епидемио-
логични индикатора на ЕЦМНН и разрабо-
тването на нови индикатори и мерки за нама-
ляване на търсенето на наркотици

2012 г. Държа-
ви-членки

ЕЦМНН

Комисия

По-пълно спазване от държавите-
членки на критериите за прилагане на
основните индикатори

Подобрение на индикаторите за търсене
на лечение и проблемна употреба (13)

Индикатори/мерки за рехабилитация и
реинтеграция

Мерки за намаляване на търсенето на
наркотици

Брой на държави-членки, които
напълно прилагат индикатора за
търсенето на лечение

Доклад на ЕЦМНН за
спазване на изискванията

Документ на службите на
Комисията относно данни,
свързани с наркотиците

66. Следва да се извърши научно проучване с цел
оценка на използването на Интернет като
средство във връзка с трафика на забранени
наркотични вещества и за анализ на това, кои
национални, европейски и/или международни
мерки могат да бъдат ефективни с оглед проти-
водействие

2010 г. Държа-
ви-членки

Комисия

Резултати от научното проучване Доклад за проучването от
Комисията

67. Следва да бъдат разработени ключови индика-
тори за събирането на необходими за полити-
ката данни относно свързаната с наркотиците
престъпност, незаконното отглеждане, пазара на
наркотици и намесите за намаляване на предла-
гането на наркотици, както и следва да се разра-
боти стратегия за събирането на тези данни

Постоянно Комисия

ЕЦМНН

Европол

Държа-
ви-членки

Определяне на ключовите индикатори

Разработена стратегия за прилагането
им

Документ на службите на
Комисията относно данни,
свързани с наркотиците

68. Следва да бъдат разработени инструменти за
анализ за по-добро оценяване на ефективността
и на въздействието на политиката за борба с
наркотиците (напр. инструменти за оценка на
моделите, индикатори за ефективност, анализ на
обществените разходи и т.н.)

2010 г. Комисия

ЕЦМНН

Държа-
ви-членки

Разработени инструменти за анализ

По-точен анализ на свързаната с нарко-
тиците обстановка

Проучвания на Комисията

ЕЦМНН

69. Следва да бъде оценена ефективността на
Решение 2005/387/ПВР на Съвета относно
обмена на информация, оценката на риска и
контрола върху новите психоактивни вещества и
то да бъде изменено, ако е необходимо

2010 г. Комисия

Съвет

ЕЦМНН

Европол

EMEA

Извършена оценка

Възможни предложения за изменения

Доклад за оценка
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24. Осигуряване на постоянна оценка на политиката
за борба с наркотиците

70. Държавите-членки следва да извършват редовна
или текуща оценка и да усъвършенстват нацио-
налните политики за борба с наркотиците

Постоянно Държа-
ви-членки

Брой на държавите, които са направили
оценка на политиките за борба с
наркотиците

Публикувани доклади на
държавите-членки за оценка

71. На Съвета и на Европейския парламент следва
да бъде представен годишен преглед на
напредъка по изпълнението на плана за действие
и адаптирани/подобрени индикатори и
механизми за докладване за извършване на
мониторинг и оценка, когато е уместно и
необходимо

Годишно Комисия

ЕЦМНН

Европол

Държа-
ви-членки

Съвет

Годишният преглед на напредъка е
изготвен

Наличие на съответните индикатори

Преглед на напредъка, изгот-
вен от Комисията

72. Следва да бъде извършена външна, независима
оценка на изпълнението на стратегията на ЕС
по отношение на наркотиците за периода
2005-2012 г. и на плана за действие на ЕС
по отношение на наркотиците за периода
2009-2012 г., последвана от период на
размисъл преди предприемането на последващи
действия

2012 г. Комисия

Съвет

Държа-
ви-членки

Оценка на постигнатото от отделните
действия

Въздействието на свързаната с нарко-
тиците обстановка е известно

Публикуван доклад за
външна оценка

(1) Тези работни групи на Съвета включват: работните групи „Полицейско сътрудничество“ и „Митническо сътрудничество“, мултидисциплинарната група „Организирана престъпност“, работната група „Обществено здравеопазване“, работните
групи „Външни отношения“ и работната група по икономически въпроси.

(2) Действието се основава на Препоръката 2003/488/ЕО на Съвета относно превенцията и намаляването на вредите за здравето, свързани с наркотичната зависимост.
(3) Европейски полицейски колеж; Решение 2005/681/ПВР на Съвета.
(4) Включително демонтиране на забранени лаборатории за производство на наркотици.
(5) Проектът Synergy включва работните досиета за целите на анализа (AWF), системата на Европол за сравняване на забранени лаборатории (EILCS) и системата за обозначаване на екстази, като последната е включена в рамките на общата

система на Европол за конфискуване на синтетични наркотици (ESDSS).
(6) 12353/02 CORDROGUE 78 CORDROGUE 78 CODRO 1 NIS 107.
(7) 7163/1/99 REV 1 CORDROGUE 19 CODRO 2; Декларация от Порт ъф Спейн — 10451/07 CORDROGUE 34 COLAT 9 AMLAT 54.
(8) 5062/2/03 REV 2 CORDROGUE 3 COWEB 76 + COR 1.
(9) 13501/1/08 REV 1 CORDROGUE 71 UD 172, приложение III.
(10) Политическа декларация (Резолюция S-20/2, приложение) на двадесетата извънредна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации.
(11) 5062/2/03 REV 2 CORDROGUE 3 COWEB 76 + COR 1.
(12) Европейска информационна мрежа за наркотиците и наркоманиите.
(13) Индикаторите на ЕЦМНН следва да бъдат приведени в съответствие с критериите за значимост за общественото здраве (като например интензивността на употреба и последиците за здравето), включително международни класификации

(DSM-V/ICD-10).
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