
Az Európai Unió stratégiájának és cselekvési tervének 
értékelése (2000–2004)
1. Miért hasznos az 
értékelés?
Az alkalmazott politika értékelése 
különösen azért hasznos ezen a területen, 
mert a kábítószer-jelenség, annak okai és 
következményei egyaránt összetettek és 
súlyosak. 

Az értékelés azáltal, hogy lehetővé teszi 
az állami szerepvállalás hatásairól alkotott 
alátámasztott, azaz szilárd és ellenőrzött 
tudományos alapokon nyugvó értékítéletet, 
segít az igények meghatározásában, 
a válaszlépések jobb kiválasztásában, 
megtervezésében és megvalósításában, 
valamint a források ésszerűbb elosztásában.

Azokat a túlzó reményeket is eloszlatja, 
amelyeket néha indokolatlanul  

– az intézkedések hatásainak pontos ismerete 
híján – fűznek bizonyos fellépésekhez.  
Ebben a tekintetben az értékelés 
átgondoltabb és indulatoktól mentesebb 
alapokra helyezheti a vitát.

Az értékelés – legalábbis a párbeszéd és  
a szándékok szintjén – Európában fokozatosan 
a cselekvés elengedhetetlen feltételévé 
válik. A különféle (megelőző, gyógyító stb.) 
fellépések, valamint a jogi válaszok értékelése 
az utóbbi években komoly teret nyert. 

Habár jócskán van még tennivaló, ma már 
számottevő szakirodalom áll rendelkezésre, 
amely tudományosan dokumentálja az adott 
válaszok sikerét vagy sikertelenségét. 

Az Európai Unió (EU) tagországainak számos 
stratégiája és terve szintén előirányozza, hogy 

a politika megvalósításának, a végrehajtás 
hatásainak (hatékonyság), valamint az ezen 
hatások eléréséhez szükséges hozzárendelt 
költségeknek (hatásosság) az értékelése  
a prioritások közé kerüljön. 

Néhány tagállam ezért kiterjedt 
programokat indított az alkalmazott 
stratégia értékelésére, amely – sokszor első 
alkalommal – elősegítette, hogy az állam 
adott tevékenységéről, ennek mikéntjéről és 
eredményeiről számot adjon polgárainak. 

E tekintetben az értékelés nemcsak az 
állami szerepvállalás hatékonyságának és 
hatásfokának növelését teszi lehetővé, hanem 
a modern demokráciák civil társadalma által 
régóta és jogosan követelt átláthatóság 
követelményének is eleget tesz.  

Definíció
Értékelés: az állami beavatkozásról alkotott értékítélet explicit kritériumok és normák mentén. A megítélés elsősorban azokra az 
igényekre vonatkozik, amelyekre a fellépésnek választ kell adnia, valamint azokra a hatásokra, melyeket az adott fellépés okoz 
(MEANS, 1999).

2. Az Európai Unió 
stratégiája, cselekvési terve 
és az értékelés 

Az Európai Unió 2000–2004-es stratégiája 
és cselekvési terve is ebbe az irányvonalba 
illeszkedik: e két dokumentumban első 
alkalommal szerepel elsődleges célkitűzésként 
az értékelés. Jóllehet a célkitűzés helytálló és 
az EU számos más akciójára jellemző, elterjedt 
gyakorlatot tükröz, jelen esetben a feladat 
távolról sem ilyen könnyű. 

Először is a kapcsolat a stratégia és a cselekvési 
terv között nem olyan nyilvánvaló, mint 
kellene. 

A stratégia az irányvonalakat szabja meg,  
míg a cselekvési terv ezt konkrétabb célok  
és akciók formájában fogalmazza meg.  
E két dokumentum között tehát 
folytonosságnak és koherenciának kell lennie, 
ami viszont nem minden esetben valósul meg. 

Ráadásul bizonyos tervbe vett célok 
megmaradnak a nagy általánosság szintjén, 
és hiányoznak azok a kritériumok, melyek a 
stratégia és a cselekvési terv sikerességének 
vagy sikertelenségének megállapítását 
lehetővé tennék a kitűzött célok 
függvényében.

Másodsorban azért nem könnyű a feladat, 
mert az értékelés rendkívül széles körű, 
a megfelelő források viszont nincsenek 
biztosítva: a stratégia és a cselekvési terv mint 
továbbra sem kötelező eszközök ugyanis 
egészében, vagyis az összes cselekvési 
területen értékelendők, mégpedig igen 
magas színvonalon. Az értékelésnek három 
célkitűzésnek kell megfelelnie: 

1.  Értékelendő a stratégiában 
megfogalmazott akciók végrehajtásának 
mértéke; 

2.  Értékelni kell, hogy a cselekvési terv 
végrehajtása mennyiben felel meg  
a stratégia célkitűzéseinek; 

3.  Értékelendő a kábítószer-jelenségre 
gyakorolt hatásuk. 

Míg az első cél már félúton értékelés tárgyát 
képezte, a másik kettő a végső, 2004 utolsó 
negyedévére tervezett értékelés főbb 
célkitűzéseit alkotja. 

Ezen nagyszabású kihívásoknak való 
megfelelés érdekében az értékelésért felelős 
Bizottság az EMCDDA által szorgalmazott 
irányítócsoportot hívott életre a tagországok, 
az Európai Parlament, az Europol, az 
EMCDDA, valamint a Bizottság bizonyos 
igazgatóságainak (EUROSTAT, JAI, SANCO) 
képviselőiből. 

Az irányítócsoport eddig négy alkalommal 
ülésezett az ésszerű és megfelelő eljárások 
kidolgozása (eszközök és módszerek 
megválasztása), valamint az értékelési 
folyamat egészének monitoringja érdekében. 
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3. A stratégia és 
a cselekvési terv 
értékelésének eszközei 

Amikor egy koncepciónak az adott jelenségre 
gyakorolt hatását értékeljük, jelentős 
technikai és tudományos nehézségekkel kell 
szembenéznünk; ez ugyanis azt feltételezi, 
hogy képesek vagyunk tudományos 
alapon ok-okozati összefüggést felállítani a 
foganatosított intézkedések, valamint az adott 
jelenség két időpont közötti alakulása között. 
Márpedig, miként ez a társadalomtudományok 
esetében történni szokott, az oksági 
összefüggés megállapítása különösen 
nehéz, tekintettel arra, hogy más tényezők 
(gazdasági és társadalmi fejlődés, más politikai 
intézkedések stb.) szintén közrejátszhatnak  
a megfigyelt változások bekövetkeztében. 

Az irányítócsoport annak tudatában, hogy 
ezen általános nehézségek a stratégia és  
a cselekvési terv értékelésére is érvényesek, 
megpróbált olyan feltételrendszert kialakítani 
a feladathoz, hogy az effajta nehézségek 
kezdettől vállalhatók legyenek, és reális célok 
legyenek kitűzve. Ezért olyan eszközöket 
hozott létre, melyek lehetővé teszik  
a cselekvési terv értékelése elé kitűzött három 
fő cél megközelítését. 

Döntés született arról, hogy a) a tag-
országoknak és az európai intézményeknek 
megküldött és a teljesítéseket mérő kérdőívek, 
valamint b) az EMCDDA által készített és a terv 
kiemelt területein elért főbb eredményeket 
összegző tematikus összefoglalók  
(ld. keretben) adatai alapján történjék a terv 
kivitelezési arányának (1. szakasz) és a stratégia 
célkitűzései megvalósulási arányának  
becslése (2. szakasz).  

Ami az értékelés 3. szakaszát, azaz a kábítószer-
jelenségre tett hatást illeti, az EMCDDA           
és az Europol létrehoztak egy olyan eszközt              
(a pillanatfelvételt), amely leírja a kábítószerek 
elterjedtségének releváns jellemzőit, valamint 
az 1999-ben és 2002–2003-ban ezekre adott 
válaszokat (2004-es adatok) a különböző 
időpontok között érvényesülő tendenciák 
feltárása érdekében. Az értékeléshez használt 
mutatószámokat és leíró paramétereket 
természetesen úgy választották ki, hogy           
a lehető legtöbb infomációval szolgáljanak      
a stratégiában és a tervben meghatározott hat 
célkitűzésről. Ugyanakkor – még ha ok-okozati 
összefüggést lehetne is találni politika és adott 
helyzet között – egyedül ezen mennyiségi 
adatok összessége alapján mégsem lehet 
hatásértékelést végezni.  

Ugyanez az értelmezési megkötés vonatkozik 
a Bizottság megbízásából az Eurobarométer 
által végzett felmérések eredményeire is: 
bár a 2002-ben és 2003-ban készített és az 
európaiaknak, különösen a fiatal európaiaknak 
a kábítószerekkel kapcsolatos véleményét 
tükröző pillanatfelvételek érdekesek lehetnek, 
ezeket a véleményeket és attitűdöket nem 
lehet az EU-ban folytatott drogpolitikák, s 
főképp nem a megelőző politikák egyenes 
következményének tekinteni. 

Mindettől függetlenül első alkalommal állnak 
majd rendelkezésre részletes információk a 
tendenciákról: növekedett-e a közelmúltban 
a kábítószer-használat elterjedtsége  
a fiatalok körében? Növekszik-e a kábítószer-
lefoglalások száma? Javult-e a kezelés 
hozzáférhetősége? stb. Ez csak néhány azon 
kérdések közül, amelyekre az említett eszközök 
választ hivatottak adni. 

Semmi kétség afelől, hogy ezen adatok és 
összefoglalók szilárd és egységes alapként 
szolgálnak majd a következő évekre mind 
a nemzeti, mind az európai igények, 
erőfeszítések és prioritások meghatározásához.  

Az EMCDDA és az Europol az Európai 
Unió kábítószerrel kapcsolatos 
stratégiájának és cselekvési tervének 
értékeléséhez azzal járul hozzá, 
hogy információkat, elemzéseket 
és módszertani eszközöket 
(pillanatfelvételeket és tematikus 
összefoglalókat) bocsát a Bizottság 
rendelkezésére. Ezek az adatok, 
elemzések és eszközök önmagukban 
azonban nem tekinthetők 
értékelésnek. 

Példa a „pillanatfelvételekhez” 
kiválasztott jelzőszámokra és leíró 
paraméterekre:

2. sz. célkitűzés: Jelentősen 
csökkenteni a kábítószerek egészségre 
gyakorolt káros hatásának gyakoriságát  

1. jelzőszám: Kábítószer-fogyasztással 
összefüggő fertőző betegségek 

Paraméterek: 

a) A HIV-fertőzöttség elterjedtsége 
(fertőzöttek %-ában) az intravénás 
drogfogyasztók körében.  

b)  A Hepatitis C-fertőzöttség 
elterjedtsége (fertőzöttek %-ában) 
az intravénás drogfogyasztók 
körében.  

c)  Az intravénás kábítószer-
használattal összefüggő 
AIDS előfordulási aránya az 
átlagnépesség körében. 

értékelése csak kiegészítheti a nemzeti 
értékelést.

A tagállamoknak tehát fejleszteniük kell saját 
értékelési kapacitásaikat. A hatékonyság 
mérésének szilárd, megfelelő hatáskört és 
forrásokat biztosító politikai elhatározásra kell 
támaszkodnia. 

Ez azt feltételezi, hogy a tagállamoknak 
cselekvési tervükhöz világos és pontos 
célkitűzéseket, valamint reálisan végrehajtható 
ütemtervet kell meghatározniuk.  
Feltételezi továbbá a vonatkozó információk 
összegyűjtését célzó tevékenységek 
fejlesztését, a jelenséget, annak okait és 
következményeit tanulmányozó, ad hoc 
jellegű kutató- és elemző programok 
megvalósítását is. 

Az értékelésben a jelenség 
rutinmegfigyelésére irányuló rendszerek 
a végrehajtás egésze folyamán az állami 
szerepvállalás rendszeres kiigazítására alkalmas 
ismeretek nyújtásával kulcsszerepet játszanak.

Ezen túlmenően hozzájárulnak a kiindulási és 
a célhelyzet becsléséhez, a végrehajtott és  
a még hátralévő erőfeszítések méréséhez.  

Az EMCDDA és a nemzeti fókuszpontok 
hálózata jelentős eredményeket ért el 
e területen: tízévi megfeszített munka 
után ma már megbízható, tárgyilagos és 
egyre inkább összehasonlítható adatokat 
gyűjtenek, dolgoznak fel és elemeznek mind 
az epidemiológiai helyzet, mind a válaszok és 
politikák tekintetében. 

4. A nemzeti értékelési 
gyakorlat fejlesztése 

A fenti értékelés azonban csak akkor nyeri 
el teljesen az értelmét, ha nemzeti szintű 
értékelésekre támaszkodhat majd: először is 
azért, mert azon akciók többsége, melyek a 
jelenségre közvetlen hatást gyakorolhatnak, a 
tagországok kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

Másodsorban pedig azért, mert az EU 
stratégiája és cselekvési terve nem feltétlenül 
fedi le az összes nemzeti kezdeményezést, 
ugyanis minden egyes tagállam attól 
függően, hogy mit tekint saját prioritásának, 
egyedi akciókat valósít meg, amelyeket 
szintén értékelni kell. Ebben a helyzetben 
az EU stratégiájának és cselekvési tervének 
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Ma már a jelenségről átfogó képet alkothatunk 
Európában, ugyanakkor pontosabb képet az 
EU egyes régióiban is. 

Az erőfeszítéseknek ezzel nincs vége: az 
EMCDDA jelzőszámai és leíró paraméterei 
megvalósításának gyorsbecslése azt 
mutatja, hogy még számos feladatot 
kell elvégezni, elsősorban az adatok 
összevethetősége terén. Ez a megállapítás 
még markánsabban érvényes az Unióhoz 
a közeljövőben csatlakozó tagállamokra. 
Kellő kitartás és megfelelő eszközök híján 
az európai pillanatkép számos régióban és 
témában hiányos maradhat. A tét a jelenség 
állapotfelmérésének minősége, valamint az 
akciók hatékonyságának növelésére irányuló 
képességünk. 

Az értékelés nem csupán ismeretelemekre 
épülő normatív ítélet felállítását jelenti, hanem 
a tudomány és a politika közti kapcsolat 
létrehozását és e kapcsolat intézményesítését 
is. Az ún. értékelési eszköz tehát nem 
csupán az értékelési eljárásból (a technikai 
és tudományos feltételek összességéből) 
áll, hanem magában foglalja a megbízók, 
az irányítócsoport, az értékelőcsapat, 
sőt – a pluralista értékelés távlatában 
– az állami szerepvállalásban érdekelt más 
szereplők, ideértve a politikai intézkedés 
végső címzettjeit, és általánosságban 
az állampolgárok közti kapcsolatok 
meghatározását is. 

Mindazonáltal óvakodni kell attól, hogy abba 
az illúzióba essünk, miszerint a tudomány 
vezérelheti a politikai döntéshozatalt.  
Kevés kivételtől eltekintve, egyszerűen azért 
nem teheti meg ezt a tudomány, mivel az 
értékelések nyújtotta eredmények nem 
mindig teljes körűek, nem szüntetnek meg 
minden kétértelműséget, és nagyfokú 
bizonytalanságot tartalmaznak. 

Az eredmények révén sokszor több 
ésszerű forgatókönyv is felmerülhet: pl. egy 
fellépés lehet ugyan optimális gazdasági 
szemszögből, ugyanakkor költséges társadalmi 
szempontból. Ki legyen a döntőbíró? 
Bizonyosan nem a tudósok vagy az értékelők 
egymagukban. 

6. Az értékelés mint az 
alátámasztott stratégia 
forrása

A helyes értékeléshez arra van szükség, 
hogy először is értékelhetővé tegyük az 
értékelendőt, azaz megteremtsük a jövőbeli 
értékelés kedvező feltételeit. A tevékenységet 
keretbe kell foglalni, azaz fel kell vállalni 
a megkötéseket és a korlátokat, el kell 
fogadni, hogy nem minden értékelhető, 
továbbá az erőfeszítéseket és forrásokat az 
értékelhető fellépésre kell összpontosítani. 
Ezenfelül olyan anyagokat kell kidolgozni, 
amelyek jó értékelhetőségi arányt 
mutatnak: a célkitűzéseknek koherensnek, 
megvalósíthatóknak, egyértelműeknek és 
pontosaknak kell lenniük. Igazolhatónak is 
kell lenniük, vagyis mennyiségi adatokhoz, 
jelzőszámokhoz, vagy minőségi adatokhoz, 
ún. leíró paraméterekhez kell kapcsolódniuk. 

Ez azt feltételezi, hogy a stratégia és  
a cselekvési terv felelős összeállítóinak  
a célkitűzések és végcélok kijelölésekor  
a létező információs rendszerekre, valamint  

a kiválasztott prioritások monitoringját 
biztosító és létrehozandó információs 
rendszerekre kell támaszkodniuk. Ezen 
túlmenően biztosítaniuk kell az új 
információgyűjtési eszközök megtervezéséhez 
és felállításához szükséges hatásköröket és 
forrásokat. 

A politikai döntések azonban nem 
rendelhetők egyedül az információs 
rendszerek technikai és tudományos 
megkötései alá, hiszen tudvalévő, hogy 
léteznek politikailag megkerülhetetlen  
célok, mint például az  „intézményközi 
együttműködés javítása”, amelyeknek  
a kábítószer-jelenségre tett közvetlen hatását 
azonban nehéz megbecsülni.

Ezenfelül a politikai, vagyis a döntéshozatali 
és tudományos, azaz értékelési 
határidőterveket is össze kell hangolni: az 
adatok összegyűjtéséhez és feldolgozásához 
szükséges határidőket előre meg kell 
határozni, különben – miként ez a jelenlegi 
stratégia és cselekvési terv esetében történik 
– a kiinduló helyzet és a végső értékelés között 
eltelt idő túl rövidnek bizonyulhat ahhoz, hogy 
a stratégia és a cselekvési terv lehetséges 
hatásai teljes mértékben kibontakozhassanak. 

A következő terv esetében nagyon hasznos 
lehet a félúton történő értékelés (feltéve, hogy 
a terv időtartama ezt lehetővé teszi), amely 
az előző (2000–2004-es) terv értékeléséhez 
szolgáltatott adatok felhasználásával elegendő 
rálátást jelentene a jelenség alakulásához 
képest ahhoz, hogy szükség esetén a felállított 
prioritásokat módosítani lehessen. 

Végül alapvető fontosságú, hogy az új 
stratégiának és cselekvési tervnek számolnia 
kell azzal, hogy a bővítéssel összefüggésben 
módosulnak a távlatok. Egyrészt azért, 
mert valószínű, hogy az új tagállamokban a 
jelenség bizonyos vetületei különös figyelmet 
és erőfeszítést igényelnek. Másrészt pedig 
azért, mert bizonyos témák, mint például  
a kábítószer-kereskedelem vagy az AIDS,  
a huszonötök Európájában más nagyságrendű 
problémákat okozhatnak, mint a jelenlegi 
tizenötökében.

Mivel az EU stratégiájának és cselekvési 
tervének jelenlegi értékelése csak az említett 
stratégiai dokumentumok által érintett tizenöt 
tagországra vonatkozik, össze kell gyűjteni 
a tíz másik helyzetére, az adott válaszokra 
és politikákra vonatkozó információkat, 
amelyeknek kiegészítő alapként kell 
szolgálniuk a jelenség helyzetfelméréséhez 
a kibővült Európában (előzetes értékelés).         
Az új stratégia és cselekvési terv ezzel  
a feltétellel felelhet meg a körvonalazódó 
kihívásoknak. 

Az EMCDDA által készített tematikus 
összefoglalók listája 

• Stratégiák és cselekvési tervek

• Koordinációs mechanizmusok  
a tagországokban

• Közkiadások a tagországokban

• Az Európai Unió költségvetési 
tételeinek alakulása

• A tagállamok jogalkotási 
tevékenysége

• Kábítószer-használók és jogi 
szabályozás

• A szintetikus kábítószerekre adott 
jogi válaszok

• Törvények a kábítószerekről és  
a fiatalokról

• Rendelkezések a kábítószerekről  
a külső megállapodásokban

• A tagállamokban zajló értékelési 
folyamat leírása

5. Az értékelés beépítése 
a politikai döntéshozatal 
folyamatába 

Az értékelés azonban nemcsak  
a megfigyelésre és a monitoringra szorítkozik, 
hiszen az értékelési tevékenység  
a tudományos és ellenőrzött módszerekkel 
nyert adatokra és elemzésekre épülő 
értékítéletet foglal magában. Ezen értékítélet 
az alapjául szolgáló ismérvekre, valamint ezek 
súlyozására vonatkozó megegyezést feltételez.  

Az értékelő ítéletnek a politikai 
döntéshozatalba történő beépítése szintén 
alapvető fontosságú. Nincs értékelés sem 
ismeret, sem intézményesítés nélkül. 



Az „Célpontban a kábítószer” a lisszaboni székhelyű Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) által 
kiadott politikai beszámolók sorozata. A beszámolók évente három alkalommal jelennek meg az Unió 20 hivatalos nyelvén és norvégül.  
Eredeti nyelvük a francia. Tartalmuk a forrás megjelölésével szabadon felhasználható.

Ingyenes előfizetés a következő e-mail címen: info@emcdda.eu.int

Rua da Cruz de Santa Apolónia, 23–25, 1149-045 Lisbon, Portugal
Tel. (351) 218 11 30 00 • Fax (351) 218 13 17 11
info@emcdda.eu.int  •  http://www.emcdda.eu.int
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Összefoglaló

Az Európai Unió stratégiájának és cselekvési tervének értékelése (2000–2004) —  
Politikai vetület
1.  Az értékelés az állami szerepvállalás átláthatóságának és 

legitimitásának alapvető feltétele. A kábítószerek esetében, 
amely egy közismerten ellentmondásos és összetett terület, 
az értékelés ezen túlmenően a drogpolitika javításának egyik 
kulcseszköze. 

2.  Jóllehet az Európai Unió stratégiájának és cselekvési 
tervének értékelését egy sor megkötés bonyolítja, 2004 
végére az európai intézmények és tagországok a cselekvési 
terv kezdete és vége között elért eredményekről, valamint 
a további teendőkről először rendelkeznek majd releváns 
információkkal. 

3.  A Bizottság az Europol és az EMCDDA támogatásával olyan 
eredeti értékelési eszközt állított fel, amely nemcsak  
a terv által előirányzott tevékenységek végrehajtásának 
mértékét, hanem a vizsgált időtartamra jellemző tendenciák 
megrajzolását is lehetővé teszi. 

4.  Ahhoz, hogy az Európai Unió értékelési eszköze teljes hatását 
kifejthesse, az kell, hogy a tagországok által megvalósított 

politikák értékelésére támaszkodhasson. Ez azt feltételezi, 
hogy a tagországok igyekeznek saját akciótervüket 
egyértelmű és pontos célokkal, reálisan megvalósítható 
ütemtervvel, információs és értékelési eszközökkel, valamint 
megfelelő forrásokkal ellátni.  

5.  Az értékelésnek a politikai döntéshozatal folyamatában 
is meg kell találnia a helyét. Az értékelés a politikai 
döntéshozatal szolgálatában álló eszköz, mely lehetővé teszi 
a jövőbeli tervezési és értékelési tevékenységek tétjeinek 
és kihívásainak azonosítását és az illetékesek felé történő 
kommunikálását.  

6.  Amikor az európai törvényalkotók meghatározzák majd 
az új stratégia és cselekvési terv célkitűzéseit és végcéljait, 
figyelembe kell venniük az értékelés eredményeit, és  
a megfelelő indikátorok rendszerén keresztül biztosítaniuk 
kell az elfogadott prioritások monitoringját. Végül pedig 
számolniuk kell az Európai Unió kibővítésével összefüggő 
távlatok módosulásával is. 
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