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Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) on Euroopa Liidu (EL) keskne
narkootikumidealase teabe allikas. 1993. aastal Lissaboni asutatud keskuse ülesanne on varustada EL 
ja selle liikmesriike objektiivse, usaldusväärse ja võrreldava teabega narkootikumide ja narkomaania
kohta. Tegemist on EL detsentraliseeritud asutusega.

Tänapäeval on tõenduspõhised andmed narkootikumide kohta üheks meie mõjusamaks vahendiks
globaalse narkoprobleemiga toimetulekul. Selliste andmete pakkumisega ELis, aitab EMCDDA poliitika
kujundajatel, teadlastel ja selle ala spetsialistidel probleemi olemust mõista ja olukorrale adekvaatselt
reageerida.

Keskuse töö põhimõte seisneb Euroopas narkootikumidealase teabe võrreldavuse parandamiseks
tehtavates jõupingutustes ning selle saavutamiseks vajalike meetodite ja vahendite kavandamises. 
Seni saavutatu tulemusena on riikidel võimalus end võrrelda teiste Euroopa riikidega ning uurida 
ühiseid probleeme ja sihte. 

Kuna narkomaaniat iseloomustab muutlikkus ja dünaamilisus, on EMCDDA keskne ülesanne uute
suundumuste avastamine. Esimese kümne tegevusaasta jooksul (1993–2003) registreeris keskus muutusi
nii narkomaaniaprobleemi olemuses kui ka riikide reageeringutes ja poliitikates. Vaatamata oluliste
erinevuste täheldamisele sellel perioodil märgati ka uute suundumuste ja mudelite esilekerkimist. 

EMCDDA 2004–2006. a tööprogrammi nurgakiviks on täpse ja ajakohase pildi pakkumine üha
muutuvast narkomaastikust. Lisaks märkimisväärsetele saavutustele on veel palju teha, et täiustada
seirevahendeid ja töötada välja nn “ühtne keel”, mille abil seda globaalset probleemi üheselt kirjeldada. 

Euroopa Narkootikumide ja 
Narkomaania Seirekeskus 



Põhiülesanded 

EMCDDA missiooni kohaselt on asutusel neli
järgmist põhiülesannet:

• olemasolevate andmete kogumine 
ja analüüsimine;

• andmete võrdlemise meetodite täiustamine;

• andmete ja teabe levitamine; 

• koostöö EL institutsioonide, rahvusvaheliste
partnerite ja EL väliste riikidega.

EMCDDA poolt kogutav, analüüsitav ja levitatav
teave keskendub järgmistele teemadele:

• nõudlus narkootikumide järele ja selle
vähendamine;

• riiklikud ja EL strateegiad ja poliitikad;

• rahvusvaheline koostöö ja pakkumise
geopoliitika; 

• kontroll narkootiliste, psühhotroopsete 
ja lähteainetega kauplemise üle;

• narkomaania kui nähtuse mõju tootjale,
tarbijale ja transiitriikidele. 
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Põhikirjalised organid

EMCDDA põhiline otsuseid tegev organ on selle
haldusnõukogu, millesse kuuluvad üks esindaja igast
EL liikmesriigist, kaks Euroopa Komisjoni esindajat,
kaks Euroopa Parlamendi poolt nimetatud kõrge
narkootikumidealase kvalifikatsiooniga isikut ja mitu
vaatlejaliiget, seal hulgas Norrast 
ja rahvusvahelistest organisatsioonidest.

Riikide esindajate kogu tagab EMCDDA otsuste
tegemisel Euroopa kodanike huvide täieliku
esindatuse. Selle esimees ja aseesimees valitakse
kolmeaastaseks ametiajaks.

EMCDDA tegevuse teaduslike aluste üle valvab
selle teaduskomitee, mis pakub ametlikke nõuandeid
ja abi kõigis teadusküsimustes, mida direktor või
haldusnõukogu sellele esitavad. Selle esimees 
ja aseesimees valitakse kolmeaastaseks ametiajaks. 
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Töörühmad

EMCDDA töö koondub nelja põhiprogrammi ümber,
mis keskenduvad järgmistele teemadele:

• narkoolukorra seire ja analüüs; 

• narkootikumidealase vastutegevuse seire 
ja analüüs; 

• uute sünteetiliste narkootikumide seire 
ja hindamine; 

• riiklike ja EL strateegiate ning poliitikate seire
ja analüüs ning nende mõju narkoolukorrale. 

Tegevusi neis valdkondades toetatakse või
edendatakse järgmiste lisaprogrammidega: 

• Reitoxi koordineerimine (Euroopa
narkootikumide ja narkomaania teabevõrk);

• teabe edastamine ja levitamine;

• infotehnoloogia; 

• tugiteenused.

Tööprogramm 2004–2006 

Poliitiliste uuenduste ja muutuste taustal koostatud
EMCDDA tööprogrammi 2004–2006
iseloomustavad EL laienemine ning uus EL
narkostrateegia ja tegevuskava. 

Kolmeaastase programmi põhitegevused 
on järgmised:

• andmete seire ja analüüs ning andmete
kvaliteedi parandamine;

• uute suundumuste avastamine ja sünteesimine; 

• teaduslike ja temaatiliste analüüside
koostamine vastavalt ilmnevatele
suundumustele ja poliitilistele huvidele.

Programmi põhieesmärk on laiaulatusliku
kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete narkoandmete
leidmise ja säilitamise süsteemi sisseseadmine. 
Selle süsteemi eesmärk on pidada keskuses
narkoprobleemi kohta kumulatiivset teadmistebaasi,
suurendades sellega keskuse tähtsust usaldatavate
ja võrreldavate andmete varamuna laienenud ELis. 

Tööprogrammi täielik tekst on esitatud aadressil
http://www.emcdda.eu.int
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Tulemusliku narkopoliitika kujundamise ja tegevuse kriitiliseks eelduseks on narkoprobleemi ulatuse 

ja olemuse mõistmine. Sellest tingituna on EL narkoolukorra seire ja analüüs EMCDDA prioriteetsed

tegevused.

Usaldusväärsete, võrreldavate ja ajakohaste andmete kogumine narkootikumide tarvitamise ja selle tagajärgede
kohta on nii metoodiliselt kui ka praktiliselt väljakutseid pakkuv töö. Seoses sellega arendab EMCDDA koostöös
riiklike ekspertidega välja infrastruktuuri ja tehnilised vahendid, mis aitavad ühtlustada riikidevahelist andmete
kogumist. Nende vahenditega pakutakse riikidele nn “ühtset keelt”, millega probleemi olemust tõlgendada ja
võrrelda. Sellised ühtlustatud vahendid aitavad ka poliitikakujundajatel kõikjal ELis välja selgitada põhiküsimused,
võtta tarvitusele meetmeid ja hinnata oma töö mõju. 

Tööprogrammi 2004–2006 prioriteedid on järgmised: andmete kvaliteedi parandamine võtmeindikaatorite
kaudu, andmete kogumise strateegiate tugevdamine ning EMCDDA ja selle partnerite poolt kogutavate
andmete analüüsimisvõimaluste täielik ärakasutamine.

Võtmeindikaatorid 

EMCDDA infosüsteemi tuuma moodustavad viis ühtlustatud epidemioloogilist võtmeindikaatorit – standardsed
vahendid võrreldavate narkoandmete kogumiseks ja esitamiseks. 

Need hõlmavad: 

• narkootikumide kasutamise levikut ja mudeleid laiema elanikkonna seas;

• probleemse narkootikumide tarbimise levikut ja mudeleid; 

• narkootikumidega seotud nakkushaigusi;

• narkootikumidega seotud surmajuhtumeid ja narkootikumide kasutajate suremust; 

• nõudlust narkomaaniaravi järele.

Läbi nende indikaatorite omandab asutus parema arusaamise Euroopa narkoprobleemist ja genereerib
usaldusväärse materjali, mis on vajalik tõenduspõhiste otsuste tegemiseks.

Narkoolukord 
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Teadmistebaasi laiendamine 

EMCDDA laiendab oma teadmistebaasi luues
andmekogumisstrateegiaid uutes tegevuspoliitika
sihtvaldkondades. Mõned neist valdkondadest 
on andmetega kaetud, teistes sõltub andmete
kättesaadavus aga projekti etapist.

See hõlmab järgmisi valdkondi: 

• narkootikumidega seotud kuritegevus;

• narkootikumide turud ja kättesaadavus;

• noored ja nende haavatavus;

• narkootikumidega seotud sotsiaalne tõrjutus; 

• narkootikumide kasutamismudelid ja uued
suundumused.

Asutus tutvub ka vastava teema teaduslike
uurimistööde tulemustega, et oma andmeid
täiendada ja paremini konteksti viia. 

Analüüsid, hinnangud ja prognoosid

Andmete kogumise põhieesmärgiks on luua
tõendusmaterjalide baas narkoolukorra
õigeaegseks, metoodiliselt usaldusväärseks 
ja poliitikale asjakohaseks analüüsimiseks. 
Oma andmete võimalikult parema kasutamise
tagamiseks viib EMCDDA läbi süvaanalüüse
tähtsamates poliitikavaldkondades. 

Analüüsid hõlmavad:

• uusi esile kerkivaid suundumusi
narkootikumide tarbimises, nende mõju 
ja tagajärgi;

• narkootikumide tarbimise ulatust ja sellega
seonduvaid probleeme;

• tarbimismudelite ja nende tagajärgede
vahelisi seoseid;

• riske/kaitsvaid tegureid, individuaalseid 
ja sotsiaalseid tegureid, turu ja majandusega
seotud küsimusi; 

• epidemioloogilisi meetodeid paremaks
arusaamiseks sekkumiste ja muude tegurite
mõjust narkootikumidealasele olukorrale.
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Edukate vastutegevuse strateegiate koostamiseks on poliitika kujundajatel oluline teada, missugused

sekkumised on kõige efektiivsemad lahendamaks konkreetset narkoolukorda. Narkoprobleemile

vastutegevuse seire ja analüüs on seetõttu EMCDDA keskne ülesanne.

Asutuse üheks tähtsamaks väljakutseks on juurdepääsu tagamine õigeaegsele ja tõenduspõhisele teabele
tegutsemisvõimaluste kohta tervishoiu, hariduse ja sotsiaalsfääris ning kriminaalõiguse valdkonnas. 
Keskus aitab ka rakendada teadusuuringuid ning juurutada teaduslike andmete kasutamist poliitiliste ja
praktiliste otsuste tegemisel. 

Tööprogrammi 2004–2006 prioriteedid on järgmised: suundumuste ja arengute analüüsimine vastutegevuse
valdkonnas, struktureeritud infotöötlemisviiside edasiarendamine ja näidete pakkumine nii parimatest
kogemustest kui ka kvaliteedi juhtimise vahenditest.

Võtmeteemad

EMCDDA seirab ja analüüsib vastutegevuse kasutatavust, kättesaadavust ja kvaliteeti narkomaania ennetamise,
ravi, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja kahjude vähendamise valdkonnas. See hõlmab ka narkomaanidele
kriminaalõiguse süsteemis võimaldatava vastutegevuse. 

Keskus uurib konkreetselt sekkumisi, mis:

• ennetavad laste ja noorte narkootikumide tarbimise alustamist;

• väldivad üleminekut proovimiselt probleemsele tarbimisele;

• väldivad ja vähendavad narkootikumide tarvitamisega seotud tervisekahjustusi ja suremust;

• abistavad narkootikume tarbivaid õigusrikkujaid nii vanglas kui ka väljaspool vanglaid;

• tegelevad narkootikumide tarbimise ja sõltuvuse probleemiga;

• integreerivad sotsiaalselt problemaatilisi narkootikumide tarvitajaid; 

• hoiavad ära rahapesu ja lähteainete kõrvaletoimetamist.

Vastutegevus
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Teabevahendid 

EMCDDA tööprogrammides pööratakse erilist
tähelepanu parimate kogemuste tutvustamisele 
ja narkoprobleemiga tegelemise hindamisele. 

Narkootikumide nõudluse vähendamise meetmete
alane infosüsteem (Exchange on Drug Demand
Reduction Action — EDDRA) on keskuse spetsiifilisem
parimate kogemuste informatsiooni kogumise
vahend. Edendades erialateadmiste vahetust pakub
see mitmekeelne interaktiivne infosüsteem
üksikasjalikke andmeid mitmesuguste ELis
analüüsitud ennetus-, ravi- ja kahju vähendamise
programmide kohta.

Teenuste hindamist hõlbustab asutuse
hindamisvahendite pank (Evaluation Instruments
Bank — EIB). See mitmekeelne dokumendiarhiiv
veebis säilitab standardiseeritud meetodeid ja
vahendeid, millega huvigrupid saavad oma
programme hinnata.

Asutus avaldab ka trükis ja veebis suuniseid, 
mis aitavad süstemaatilist projektide planeerimist,
seiret ja hindamist teostada. 

Analüüsid, parimad kogemused 
ja kvaliteet

EMCDDA analüüsib ja tõlgendab mitmesuguseid
narkovaldkonna vastutegevuse võimalusi, et aidata
poliitikakujundajatel ja spetsialistidel probleemiga
tulemuslikumalt tegelda. 

Asutus jagab teavet ka parimate kogemuste 
ja kvaliteedi tagamise kohta, mis on saavutatud
läbimõeldud planeerimise, süstemaatilise elluviimise,
küllaldase seire ja hindamise ning teaduslike
andmete kaudu.  

Läbi nende tegevuste loodab asutus järgmist: aidata
Euroopas kaasa produktiivsele ja vastastikku
kasulikule teadmiste vahetamisele; suurendada
teadmisi positiivsetest vastutegevuste võimalustest 
ja pakkuda juhiseid ressursside ja oskuste
optimaalseks ärakasutamiseks.



Varane hoiatamine 

Uute sünteetiliste narkootikumide varase
hoiatussüsteemi sisseseadmine on ühismeetme
rakendamise esimene etapp. 

Niipea kui Euroopa turul avastatakse uus
sünteetiline narkootikum, saadavad EL liikmesriigid
andmed nende tootmise, kaubanduse ja kasutamise
kohta riikide Europoli üksuste ja Reitoxi
teabekeskuste kaudu Euroopa Politseiametile
(Europol) ja EMCDDA-le. 

Seejärel teavitatakse andmetest Euroopa Komisjoni
ja Londonis asuvat Euroopa Ravimihindamisametit
(EMEA). 

Lõpuks koostatakse EMCDDA-Europoli ühisaruanne,
mis esitatakse EL Nõukogule otsuse tegemiseks
riskianalüüsi käivitamiseks.
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Uute sünteetiliste narkootikumide seire

Uued sünteetilised narkootikumid võivad kujutada
endast suurt ohtu eriti noorte inimeste tervisele.
EMCDDA-l on oluline roll nende narkootikumide
avastamisel ja hindamisel Euroopa Liidus nõukogu
1997. aastal vastu võetud ühismeetme raames (1). 

“Teabevahetust, riskianalüüsi ja kontrolli uute
sünteetiliste narkootikumide üle” käsitlev ühismeede:

• kehtestab nn varajase hoiatussüsteemi uute
sünteetiliste narkootikumide väljaselgitamiseks,
niipea kui need mõnda EL liikmesriiki ilmuvad;

• sisaldab mehhanismi nende narkootikumide
tervise- ja sotsiaalsete riskide hindamiseks; 

• tagab otsustamisprotsessi, mille kaudu need
tooted võib kõigis EL liikmesriikides kontrolli
alla võtta.
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Riskianalüüs 

Riskianalüüs viiakse läbi vähemalt ühe EL liikmesriigi
või Euroopa Komisjoni taotlusel.

EMCDDA teaduskomitee koos EL liikmesriikide,
Euroopa Komisjoni, Europoli ja EMEA poolt
nimetatud täiendavate ekspertidega hindab uute
väljaselgitatud sünteetiliste narkootikumidega
kaasnevaid võimalikke riske ja nende kontrolli alla
võtmise kaastähendusi. 

Järgmisel etapil esitatakse riskianalüüsi tulemuste
põhjal kokkuvõtlik aruanne EL Nõukogule ja
Euroopa Komisjonile.

Riskianalüüs on läbi viidud järgmiste sünteetiliste
narkootikumide kohta: MBDB, 4-MTA, GHB,
ketamiin, PMMA, 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ja TMA-2.

Otsuste tegemine

Riskianalüüsi aruannete põhjal ning Euroopa
Komisjoni või liikmesriigi algatusel võib EL 
Nõukogu võtta ühehäälselt vastu otsuse, milles
määratletakse sünteetilised narkootikumid, mille
suhtes kehtestatakse kõikides EL liikmesriikides
kontrollimeetmed ja kriminaalkaristused. 

Kuigi ühismeede annab EL uute sünteetiliste
narkootikumidega seotud olukordade
lahendamiseks paindliku ja kiire mehhanismi, 
võib iga liikmesriik kehtestada uue aine avastamisel
asjakohased siseriiklikud kontrollimeetmed.

Ühismeede puudutab uusi sünteetilisi narkootikume,
mis ei ole 1971. aasta ÜRO psühhotroopsete ainete
konventsiooni tabelites loetletud.

(1) Pärast välist hindamist koostas Euroopa Komisjon
seadusandliku algatuse selle mehhanismi ulatuse ja tulemuste
tugevdamiseks. 
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EMCDDA on aastate jooksul enda kanda võtnud rolli olla sild teaduse, praktika ja poliitika vahel.

Seetõttu on selle töö põhiaspektideks riiklike ja EL narkootikumidealaste strateegiate ja poliitikate 

ning nende poolt narkoolukorrale avalduva mõju seire ja analüüs. 

Asutus uurib selles valdkonnas riigi ja EL tasandil narkoprobleemiga tegelemiseks kehtestatud õiguslikke,
institutsionaalseid ja rahastamissüsteeme. See annab ka poliitika kujundajatele sünteesuuringute ja analüüside
kaudu lühiülevaateid aktuaalsetes küsimustes. 

Tööprogrammi 2004–2006 prioriteedid on järgmised: narkopoliitika seire vahendite väljatöötamine, õiguslike
ja poliitiliste analüüside täiustamine ning EL narkostrateegiate ja tegevuskavade hindamisele kaasaaitamine.

Narkootikume puudutavad õigusaktid 

EMCDDA kogub kirjeldavaid põhiandmeid riiklike ja EL narkootikumidealaste õigusaktide kohta. 
Asendamatu vahend nende andmete seireks ja analüüsimiseks riikide ja EL tasandil on asutuse Euroopa
narkoalaste õigusaktide andmebaas (European Legal Database on Drugs — ELDD). 

EMCDDA veebilehel paiknev tasuta avalik arhiiv annab kiiresti teavet EL, Norra ja kandidaatriikide
narkoalastest õigusaktidest. Veebilehel on tagatud ka juurdepääs õigusaktide originaaltekstidele ning riikide
õigusliku olukorra ja uuemate suundumuste ülevaadetele. 

Esitatud on ka narkoalaste seaduste üksikasjalikumad võrdlevad uuringud konkreetsetel teaduslikku ja poliitilist
huvi pakkuvatel teemadel. 

R i ik l ikud ja EL s trateegiad ning pol i i t ikad 
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Strateegiad ja tegevuskavad

Riiklikke narkostrateegiaid ja tegevuskavu ning
riiklikke koordineerimismehhanisme peetakse
narkoprobleemiga tegelemisel üha olulisemateks
vahenditeks. EMCDDA seirab neid tähelepanelikult,
koostades võrdlevaid uuringuid nende sihtide,
kooskõlastamise korra, hindamise,
narkootikumidealase teabe ja poliitika elluviimise
kohta. 

EMCDDA aitab ka seirata Euroopa
narkostrateegiaid ja tegevuskavu ja nende
elluviimist, varustades Euroopa Komisjoni olulise
tehnilise abiga hindamissüsteemide
väljatöötamiseks. 

Üks asutuse põhilisi panuseid taolisse
hindamisprotsessi on lähteandmete ehk hetkepildi
(inglise k snapshot) pakkumine, mis annab ülevaate
narkoolukorrast ja poliitilistest meetmetest
konkreetse tegevuskava elluviimise algul. 
Seda võrreldakse samasuguse hetkepildiga, mis
tehakse kava lõpetamisel ja mis võimaldab jälgida
suundumusi ning seirata arengut. 

Poliitilised uuringud 

Teave ja analüüs on narkostrateegiate ja poliitikate
edukuse tagamiseks väga olulised. Seepärast püüab
EMCDDA vaadeldavaid suundumusi ja arenguid
konteksti seada ja tõlgendada analüütiliste
poliitiliste uuringutega. 

Poliitilised uuringud hõlmavad väga mitmesuguseid
teemasid, sealhulgas narkoalaste õigusaktide
päevakohaseid aspekte, avaliku sektori kulutusi,
narkootikumidealaseid strateegiaid ja
koordineerimismehhanisme ning EL
narkootikumidealaseid dokumente. 

Nende uuringute kaudu pakub EMCDDA
narkopoliitika küsimustes värskeid ülevaateid 
ja riikidevahelisi võrdlusi, eesmärgiga anda kasulik
panus hindamis- ja otsustusprotsessidesse. 
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EMCDDA tegevus on täielik vaid koos Euroopa narkootikumide ja narkomaania teabevõrguga Reitox.

See kõrgetasemeline mehhanism kogub ja vahetab Euroopas narkootikumidega seotud teavet ning

sellesse teabevõrku kuuluvad narkootikumidele spetsialiseerunud teabekeskused EL liikmesriikides, 

Norras ja kandidaatriikides ning Euroopa Komisjoni esindajad. Reitox on keskuse töö alustala.

EMCDDA ja selle liikmesriigid hõlbustavad oma esindajate kaudu haldusnõukogus ja teaduskomitees Reitoxi
tööd ning vastutavad võrgustiku toodete ja väljundite kvaliteedi tagamise eest. 

Tööprogrammi 2004–2006 prioriteedid on järgmised: Reitoxi andmete kvaliteedi ja aruandluse
ratsionaliseerimine ja parandamine ning suutlikkuse tõstmine laienenud EL.

Teabekeskused

Reitoxi riiklikud teabekeskused on põhiliseks informatsiooni liideseks EMCDDA ja liikmesriikide vahel, täites
seetõttu kahest rolli. Ühest küljest täidavad nad oma valitsuse ülesannet, edastades asutusele
narkootikumidealast teavet. Teisest küljest on nad EMCDDA “saadikud” ning esindavad ja edendavad Reitoxit
oma riigis.

Nii nagu EMCDDA kasutab teabekeskusi teabe ja ekspertteadmiste allikana, kasutavad teabekeskused
omakorda oma riikide narkoseire võrke andmete esitamiseks ja oskusteabe pakkumiseks. 

Rei tox
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Väljundid ja aruandlus

EL tasandil esitavad teabekeskused EMCDDA-le
analüüsiks regulaarselt statistilisi andmeid,
kvalitatiivset teavet ja riikide iga-aastaseid
aruandeid narkootikumidega seotud
põhisuundumuste ja arengute kohta oma riigis.
Riiklikul tasandil levitavad nad ka Euroopa
narkoalast teavet.

Reitoxi aruandlusprotsessid ja -struktuurid
võimaldavad teabekeskustel üha enam sisestada
riiklikke andmeid elektrooniliselt EMCDDA
andmebaasidesse ja otsingusüsteemi.

Teabe kvaliteet tagatakse suures osas üksmeelselt
kokkulepitavate suuniste ja andmekogumis-
vahenditega. EMCDDA hindab kõigi võrgustikust
saadud andmete kvaliteeti ja arutab tulemused
teabekeskustega individuaalselt läbi.

Suutlikkuse arendamine

Ekspertteadmiste tase teatavates
narkovaldkondades võib riigiti suuresti erineda.
Seepärast on Reitoxi programmidesse lülitatud
suutlikkuse arendamise meetmed: koolituskursused 
ja vahetused. Need võimaldavad teatavale
valdkonnale vähem spetsialiseerunud teabekeskustel
kasutada oma kogenumate partnerite
ekspertteadmisi. Konkreetsetele valdkondadele
spetsialiseerunud teabekeskuste töörühmad
töötavad ka välja uusi indikaatoreid, põhiandmete
kogumeid ja uusi töövaldkondi. 

Võrgustiku haldamine

EMCDDA kui võrgustiku koordinaator korraldab
teabekeskuste juhtide regulaarseid kohtumisi, 
et planeerida edasist tegevust, vahetada arvamusi
ja arutada temaatilisi arenguid. EMCDDA
igapäevast suhtlemist teabekeskustega hõlbustab
Reitoxi suhtevõrk, mis kujutab endast piiratud
veebilehte võrgustiku partnerite vaheliseks teabe 
ja dokumentide vahetuseks. 



Trükised

Üheks keskuse tulemuste ja saavutuste
põhiväljundiks on EMCDDA trükiste programm.
Selle trükiväljaanneteks on iga-aastased aruanded
narkomaaniast ja nelja seeriasse jagunevad
teaduslikud ja temaatilised väljaanded
konkreetsematel teemadel. Rohkem sünteesitud
teavet avaldatakse iga kahe kuu järel avaldatavas
infolehes ja poliitika arengut käsitlevates
lühiülevaadetes. Programm püüab saavutada
trükitud ja veebis avaldatavate toodete vahelist
tasakaalu ja vastastikust täiendavust. 

Tegevus veebis

EMCDDA veebilehelt aadressil
http://www.emcdda.eu.int on võimalik leida kogu
asutuse poolt koostatav teave. Selle eesmärk on
tuua narkoalane teave kiiresti kõigi EMCDDA
sihtgruppideni kasutades uusimat tehnoloogiat.
Keskuse veebitegevusi iseloomustavad põhiliselt 
iga-aastased põhjalikumad aruanded veebis,
allalaaditavad trükised ja pressimaterjal,
narkootikumidega seotud andmebaasid,
tellimisteenused, EMCDDA tööprogrammide
tutvustused ja lingid maailma
partnerorganisatsioonide juurde.
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Kvaliteetne teabeteenus

EMCDDA eesmärk on pakkuda EL ja liikmesriikidele
kvaliteetset Euroopa narkootikumide ja
narkomaania alast teabeteenust. Seepärast on
EMCDDA keskseks tegevuseks teabe edastamine 
ja levitamine.

Keskuse poolne teave on kohandatud mitmesuguste
sihtrühmade vajadustele: 

• poliitikakujundajad ja nende nõustajad; 

• praktilise töö tegijad ja narkootikumidega
seotud erialaspetsialistid; 

• narkootikumidealase teadustöö tegijad. 

Samuti teenindatakse meediat ja üldsust. 

Pakkudes väljundeid väga paljudes keeltes jõuab
keskus üha enam Euroopa kodanikeni nende oma
emakeeles. 

Kõik tooted on loodud kooskõlas asutuse
selgekujulise imagoga.
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Suhtlemine meediaga

Asutuse meediaprogrammi kaks tähtsamat põhimõtet
on EMCDDA profiili esiletõstmine Euroopa
narkoteabekeskusena ja kvaliteetse teabeteenuse
pakkumine ajakirjanikele. Tegevuste hulka kuulub
kindlate sidemete loomine ajakirjanikega,
meediasõbraliku teabe pakkumine ning meedia
seire. EMCDDA veebilehe osa News and media
services (uudised ja meediateenused) võimaldab
ajakirjanikel leida kiiresti uusimaid pressiteateid
ja tooteid. 

Turundus

EMCDDA turundustegevusel on kolm telge: dialoog
klientidega, reklaam ja levitamine. Suhtlemine
kliendirühmadega turu-uuringute kaudu aitab
keskusel kohandada tooteid kasutajate vajadustega.
Laiemalt tutvustavad meie väljundeid mitmesugused
reklaamikanalid — brošüürid, toodete tutvustamine
ja suhted avalikkusega — ning nende suunatud
levitamine tagab õige toote jõudmise operatiivselt
ja väheste kuludega õige kliendini. 

Üritused

EMCDDA korraldab poliitiliselt olulistes või oma
tööprogrammidega seotud küsimustes
kõrgetasemelisi konverentse. Sellised üritused
annavad asutusele väärtusliku võimaluse arvamuste
ja ekspertteadmiste vahetamiseks narkovaldkonnas
töötavate tähtsamate spetsialistidega ning enda
tutvustamiseks tippkeskusena.

Riikide ja EL ametiasutuste teenindamine 

Riiklike ja EL ametiasutuste, eriti poliitikakujundajate
ja nende nõustajate teabevajaduste rahuldamine on
EMCDDA esmatähtis eesmärk. Keskus teavitab
nende otsustamisprotsessi proaktiivselt ja reaktiivselt
läbi tellitud lühiülevaadete ja teenuste.
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Infotehnoloogia ja tugi teenused

Infotehnoloogia

Infotehnoloogia meeskonna ülesandeks on EMCDDA IT infrastruktuuri arendamine ja käigushoidmine,
projektide infotehnoloogiline nõustamine ning veebiteenuste ja andmebaaside haldamine.

Tugiteenused

Tugiteenuste rühmal on järgmised ülesanded: inimressursid ja materiaalsed ressursid, finantsküsimused
ja raamatupidamine, planeerimine ja hindamine ning dokumentatsioon ja arhiivid. 

Dokumenteerimise teenistus juhib EMCDDA dokumentatsiooni- ja infokeskust ning spetsialiseeritud avalikku
raamatukogu, mis sisaldab põhjalikku narkoalaste dokumentide kogu. Kasutades uusi tehnoloogiaid pakutakse
ka elektroonilist infoteenust, mis vastab EMCDDA töötajate ja väliste kasutajate vajadustele. See võimaldab
ligipääsu raamatukogu kataloogidele, välistele narkootikumide andmebaasidele ja perioodilistele väljaannetele
veebis. 

Personal ja eelarve

Tööprogrammi 2004–2006 käivitamisel võttis EMCDDA tööle ligikaudu 80 töötajat kõikjalt ELst. 
Asutust juhib Euroopa Komisjoni ettepanekul haldusnõukogu poolt viieaastaseks pikendatavaks ametiajaks
ametisse nimetatud tegevdirektor.

EMCDDA rahastamine toimub stabiilselt EL üldisest eelarvest. EMCDDA eelarve võtab vastu selle
haldusnõukogu. 



Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus, 2004

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (tutvustav brožüür)

Luxembourg: Euroopa ühenduste ametlike väljaannete talitus

ISBN 92-9168-187-3

2004 – 18 lk – 21 x 21 cm
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Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, 1149-045 Lissabon, Portugal
Tel (351) 218 11 30 00 • Faks (351) 218 13 17 11 
info@emcdda.eu.int • http://www.emcdda.eu.int 


