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O analiz� ra�ional� a ceea ce �tim despre situa�ia actual� a drogurilor este o condi�ie 
esen�ial� pentru o dezbatere documentat�, productiv� �i argumentat� cu privire la aceast� 
problem� complex�. O astfel de analiz� asigur� fundamentarea opiniilor prin fapte, iar cei 
care trebuie s� fac� alegeri dificile în privin�a politicilor au o în�elegere clar� a op�iunilor 
disponibile �i a beneficiilor pe care le pot aduce. Aceasta este logica pe care se bazeaz� 
Raportul anual 2008: situa�ia drogurilor în Europa, pe care avem onoarea s� îl prezent�m 
ast�zi la Bruxelles.  

Anul trecut a fost unul f�r� precedent, de reflec�ii europene �i globale, privind evolu�ia de 
pân� acum a politicilor în domeniul drogurilor �i direc�iile care ar trebui urmate în viitor.   
OEDT a contribuit în mod activ la ambele niveluri. În mod deosebit, acesta a oferit sprijin 
tehnic Comisiei Europene în evaluarea actualului Plan de ac�iune al UE în domeniul drogurilor 
(2005–08); �i totodat� în analiza progreselor realizate cu privire la atingerea obiectivelor 
stabilite în cadrul sesiunii speciale a Adun�rii Generale a Organiza�iei Na�iunilor Unite 
(UNGASS) privind problema drogurilor (1).  

Ne bucur�m s� observ�m c�, în compara�ie cu standardele interna�ionale, Europa se 
eviden�iaz� acum ca o parte a lumii unde capacit��ile de monitorizare a drogurilor sunt cele 
mai dezvoltate. Totu�i, r�mânem dedica�i întru totul îmbun�t��irii permanente a calit��ii �i 
relevan�ei datelor disponibile, pentru o informare mai bun� în scopul elabor�rii politicilor �i 
practicilor în UE.  

Raportul de ast�zi ne arat� c�, de�i nivelurile consumului de droguri r�mân la un nivel istoric 
ridicat, s-ar p�rea c� intr�m într-o faz� mai stabil�. În ansamblu, pentru majoritatea formelor 
de consum, nu observ�m cre�teri majore �i, în unele cazuri, tendin�ele par a fi descendente. 
Indicatorii pentru consumul de amfetamin� �i ecstasy sugereaz�, de exemplu, o situa�ie de 
ansamblu constant� sau în sc�dere, iar în datele cele mai recente exist� semnale mai 
puternice c�, consumul de canabis se stabilizeaz� sau scade în rândul tinerilor din unele ��ri.  

Disponibilitatea tratamentului, de�i înc� insuficient, continu� s� creasc� în Europa; iar asta 
într-o asemenea m�sur� încât, în unele ��ri, majoritatea consumatorilor de heroin� — 
alt�dat� considera�i o popula�ie ascuns� – sunt în prezent în contact cu diferitele servicii.  
De�i în urm� cu doar câ�iva ani, infec�ia cu HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile 
reprezenta o preocupare esen�ial� în dezbaterile privind politica în domeniul drogurilor, rata 
noilor infect�ri datorate consumului de droguri a sc�zut �i continu� s� scad�.  

Asist�m, de asemenea, la o coeziune sporit� la nivel european în ceea ce prive�te modul în 
care statele membre ale UE abordeaz� problema. În prezent, 26 de state membre ale UE, 
precum �i Croa�ia, Turcia �i Norvegia, au adoptat un document na�ional de politic� în 
domeniul drogurilor (în compara�ie cu 10 ��ri în 1995), acestea fiind structurate tot mai mult 
pe direc�ii similare cu cele din planul de ac�iune al UE în domeniul drogurilor. Ultimul an a 
fost, de asemenea, unul în care s-au desf��urat activit��i f�r� precedent în dezvoltarea  



Raportul anual 2008 — http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report 

RO — EMBARGO 6.11.2008 — 10.00 CET/Ora Bruxelles-ului 2 

politicilor la nivel na�ional, aproape jum�tate (13) din statele membre ale UE fiind în diferite 
stadii de revizuire �i reelaborare a documentelor lor de politic� în domeniul drogurilor.  

De�i este important s� se recunoasc� aceste realiz�ri pozitive, nu trebuie s� uit�m c� natura 
dinamic� a situa�iei drogurilor ne determin� s� avem preocup�ri permanente �i provoc�ri 
suplimentare. Ast�zi se eviden�iaz�: semnele de avertizare referitoare la heroin�, cre�terile 
continue în consumul de cocain�; nivelul ridicat de prevalen�� al virusului cu hepatit� C (HCV) 
în rândul consumatorilor de droguri injectabile; rate ridicate ale deceselor legate de consumul 
de droguri �i mai multe cazuri raportate de deturnare �i produc�ie ilegal� de opiacee sintetice, 
precum fentanilul. În plus, raportul eviden�iaz� o cre�tere medie de 36 % la infrac�iunile legate 
de droguri raportate în statele membre ale UE în cei cinci ani din 2001 pân� în 2006. Se 
acord� o aten�ie deosebit� riscului poten�ial asociat cu situa�ia consumului de droguri în 
rândul tinerilor vulnerabili într-o publica�ia ap�rut� ast�zi concomitent cu Raportul anual (2).  

Aceste preocup�ri m� aduc la costurile aferente situa�iei drogurilor pentru Europa — o tem� 
care st� la baza dezbaterii actuale privind politica în domeniul drogurilor �i o problem� 
abordat� în diferite sec�iuni ale raportului de ast�zi (3). De-a lungul ultimelor 12 luni, OEDT a 
întreprins ac�iuni pentru a identifica �i a testa instrumentele comune care vor facilita 
colectarea datelor referitoare la cheltuielile publice legate de droguri din toat� UE. Deoarece 
aceast� activitate este înc� la început, primele noastre estim�ri sugereaz� faptul c� valoarea 
cheltuielilor la nivelul statului privind situa�ia drogurilor l-ar putea costa pe cet��eanul de rând 
al UE aproximativ 60 euro per an. 

Mai dificil de cuantificat sunt riscurile consumului de droguri: pierderea tragic� a vie�ii, efectele 
infrac�ionalit��ii legate de droguri, impactul negativ asupra comunit��ilor în care se produc sau 
se vând droguri �i m�sura în care traficul de droguri submineaz� dezvoltarea social� �i 
stabilitatea politic� a ��rilor produc�toare �i de tranzit. Este suficient s� lu�m în considerare 
evolu�iile îngrijor�toare care se datoreaz� tranzitului cocainei prin Africa de Vest pentru a ne 
aminti de daunele colaterale ce pot fi generate de aceast� situa�ie.  

În final, ast�zi analiz�m modul în care se desf��oar� cercet�rile referitoare la problematica 
drogurilor în toate ��rile europene, prin intermediul c�rora se ofer� informa�ii esen�iale pentru 
descrierea �i în�elegerea impactului drogurilor ilegale. Un raport recent OEDT cu privire la 
aceast� tem� (4) ofer� o prezentare general� a organiz�rii cercet�rilor în domeniul drogurilor 
în Europa. Un studiu viitor, lansat de c�tre Comisia European�, va cuprinde recomand�ri 
pentru acoperirea lacunelor de cuno�tin�e �i pentru îmbun�t��irea cooper�rii în domeniul 
cercet�rii la nivel european.  

Anul care a trecut poate fi considerat un moment important în istoria politicii interna�ionale de 
control al drogurilor. Europa se preg�te�te s� se angajeze într-un nou plan de ac�iune al UE 
în domeniul drogurilor (2009–2012), cunoscând faptul c�, mai mult decât oricând în trecut, 
exist� un acord mai puternic privind direc�ia care trebuie urmat� �i o în�elegere mai clar� a 
provoc�rilor viitoare.  

Not�: 
(1) Analiza progreselor din ultimii 10 ani a fost lansat� în cadrul Comisiei pentru stupefiante a 
Organiza�iei Na�iunilor Unite (CND) în martie 2008. 
(2) A se vedea extrasul: Drugs and vulnerable groups of young people, 6.11.2008. 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
(3) A se vedea, de asemenea, extrasul: Towards a better understanding of drug-related public 
expenditure in Europe, iulie 2008.  
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
(4) A se vedea extrasul: National drug related-research in Europe, octombrie 2008. 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
Informa�ii cu privire la toate produsele Raportului anual, comunicate de pres�, servicii �i evenimente vor 
fi disponibile la ora 10.00 CET la data de 6.11.2008 la adresa: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report  


