ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 04.11.2002
COM(2002) 599 τελικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (20002004)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (20002004)

1.

Η

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (2000-2004)

ΕΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ

Η καταπολέµηση των ναρκωτικών αποτελεί µια από τις πρώτες προτεραιότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των
Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ) και της Ευρωπόλ καταδεικνύουν τα συνεχώς
υψηλά επίπεδα κατάχρησης και εµπορίας ναρκωτικών και τις ζηµιές που προξενούν στις
κοινωνίες µας η εγκληµατικότητα, τα προβλήµατα υγείας και ο κοινωνικός αποκλεισµός που
έχουν σχέση µε τα ναρκωτικά. Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να υπάρξει συντονισµένη
δράση.
Το 1999, η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση σχετικά µε σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την καταπολέµηση των ναρκωτικών (2000 – 2004)1. Στη βάση αυτής της
ανακοίνωσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι ενέκρινε, τον ∆εκέµβριο 1999, τη
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση των ναρκωτικών για την περίοδο
2000-2004 καθορίζοντας έντεκα γενικούς στόχους και έξι κύριους στόχους της ΕΕ για την
συγκεκριµένη περίοδο2. Η στρατηγική προϋποθέτει πολυθεµατική και ολοκληρωµένη
προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας η µείωση της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών
θεωρούνται ως εξίσου σηµαντικά και αµοιβαία ενισχυόµενα µέρη µιας ισορροπηµένης
στρατηγικής. Αυτή η προσέγγιση αντιστοιχεί σε εκείνη που ορίστηκε στην πολιτική δήλωση
που εγκρίθηκε κατά την έκτακτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών
µε θέµα τα ναρκωτικά (UNGASS) τον Ιούνιο του 1998.
1
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COM (1999) 239 τελικό της 26.05.1999.
Οι έντεκα γενικοί στόχοι της στρατηγικής είναι οι ακόλουθοι: (α) να εξασφαλίσει ότι τα ναρκωτικά
παραµένουν µια υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ· (β) να εξασφαλίσει ότι οι δράσεις αξιολογούνται· (γ) να
συνεχίσει την ισορροπηµένη προσέγγιση της καταπολέµησης των ναρκωτικών· (δ) να δώσει µεγαλύτερη
προτεραιότητα στην πρόληψη των ναρκωτικών, στη µείωση της ζήτησης και στη µείωση των αρνητικών
αποτελεσµάτων της τοξικοµανίας· (ε) να ενισχύσει την καταπολέµηση της λαθρεµπορίας ναρκωτικών και
να εντείνει την αστυνοµική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών· (στ) να ενθαρρύνει τη συνεργασία
µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών· (ζ) να χρησιµοποιήσει
πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρονται από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ, και ειδικότερα από το άρθρο
31, στοιχείο ε), το οποίο προβλέπει τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων για την παράνοµη διακίνηση
ναρκωτικών· (η) να εξασφαλίσει τη συλλογή και τη διάδοση αξιόπιστων και συγκρίσιµων στοιχείων για τα
ναρκωτικά στην ΕΕ· (θ) να ενσωµατώσει σταδιακά τις υποψήφιες χώρες και να εντείνει τη διεθνή
συνεργασία· (ι) να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία, στη βάση των αρχών της ΕΣΓΣΗΕ· και (κ) να τονίσει
ότι η εφαρµογή της στρατηγικής θα απαιτήσει τους απαραίτητους πόρους.
Οι έξι κύριοι στόχοι είναι οι ακόλουθοι: (α) να µειώσει σηµαντικά, εντός προθεσµίας πέντε ετών, τη
διάδοση της κατανάλωσης παράνοµων ναρκωτικών· (β) να µειώσει ουσιαστικά τη συχνότητα των
επιζήµιων αποτελεσµάτων των ναρκωτικών για την υγεία· (γ) να αυξήσει ουσιαστικά τον αριθµό των
επιτυχώς θεραπευθέντων τοξικοµανών· (δ) να µειώσει ουσιαστικά τη διάθεση παράνοµων ναρκωτικών· (ε)
να µειώσει ουσιαστικά τον αριθµό εγκληµάτων που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά και (στ) να µειώσει
ουσιαστικά τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και την παράνοµη διακίνηση
πρόδροµων ουσιών.
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira ενέκρινε τον Ιούνιο του 2000 το σχέδιο δράσης της ΕΕ
κατά των ναρκωτικών 2000-2004 (στο εξής "σχέδιο δράσης"), το οποίο ανέλυε τη
στρατηγική της ΕΕ κατά των ναρκωτικών σε µια εκατοντάδα συγκεκριµένων δράσεων που
πρέπει να διεξαχθούν από τα κράτη µέλη, από την Επιτροπή, το ΕΚΠΝΤ και την Ευρωπόλ.
Το σχέδιο δράσης έχει τρεις στόχους:
(i) να δώσει σε όλους τους σχετικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθυντήριες για
τον καθορισµό των προτεραιοτήτων τους στον τοµέα των ναρκωτικών·
(ii) να εξασφαλίσει ότι η καταπολέµηση των ναρκωτικών θα λάβει την απαραίτητη
υποστήριξη υψηλού επιπέδου·
(iii) να αποτελέσει σταθερή βάση για την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ κατά των
ναρκωτικών.

Το σχέδιο δράσης προϋποθέτει συνολική ισορροπηµένη και ολοκληρωµένη προσέγγιση του
φαινοµένου των ναρκωτικών. Αντικατοπτρίζει την ιδέα σύµφωνα µε την οποία, για να
εξεταστεί το πρόβληµα των ναρκωτικών, είναι απαραίτητο να δοθούν λύσεις στη φτώχεια,
την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισµό χρησιµοποιώντας µέσα όπως η εκπαίδευση, η
έρευνα και η ανάπτυξη. Το σχέδιο δράσης διαιρείται σε πέντε τµήµατα: i) συντονισµός
ii) πληροφόρηση και αξιολόγηση, iii) µείωση της ζήτησης και πρόληψη της χρήσης
ναρκωτικών και της εγκληµατικότητας που έχει σχέση µε τα ναρκωτικά· iv) µείωση της
προσφοράς και (v) διεθνής συνεργασία.
2.

ΣΤΟΧΟΙ,

2.1.

Στόχοι και πεδίο εφαρµογής

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Το σηµείο 2.2 του σχεδίου δράσης προβλέπει ότι η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάµεση
αξιολόγηση και σε τελική αξιολόγηση της εφαρµογής του σχεδίου δράσης και υποβάλει τα
αποτελέσµατα στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
τόνισε επίσης την ανάγκη της αξιολόγησης των πολιτικών που εφαρµόζονται όσον αφορά τα
ναρκωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ψήφισµά του σχετικά µε την ανακοίνωση της
Επιτροπής για το σχέδιο δράσης3. Για να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, η δανική προεδρία
ανέλαβε την πρωτοβουλία συζήτησης για το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά των ναρκωτικών και
για την ενδιάµεση αξιολόγηση κατά το άτυπο Συµβούλιο των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο 2002.
Στην ανακοίνωσή της του 2001 για την εφαρµογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά των
ναρκωτικών (2000-2004)4, η Επιτροπή τόνισε ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνει σε τρεις
φάσεις:
- Φάση 1: αξιολόγηση του βαθµού επίτευξης των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο
σχέδιο δράσης·

3
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Έγγ.

A5-0063/1999 της 19.11.1999.
COM (2001) 301 τελικό της 08.06.2001.
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Φάση

2: αξιολόγηση του βαθµού στον οποίο η υλοποίηση του σχεδίου δράσης
ανταποκρίθηκε στους στόχους της στρατηγικής κατά των ναρκωτικών·
-

Φάση 3: αξιολόγηση της επίπτωσης όσον αφορά το φαινόµενο των ναρκωτικών.

Η Επιτροπή δεν επιδιώκει µε την ενδιάµεση ή την τελική αξιολόγηση να εκφράσει κρίση για
τις εθνικές πολιτικές στον τοµέα των ναρκωτικών. Η ενδιάµεση αξιολόγηση έχει πράγµατι ως
στόχο να αξιολογήσει το επίπεδο υλοποίησης των δραστηριοτήτων που ορίζονται στο σχέδιο
δράσης (φάση 1). Όσον αφορά την τελική αξιολόγηση, έχει σαν στόχο να καθορίσει σε ποιο
βαθµό η υλοποίηση του σχεδίου δράσης ανταποκρίνεται στους στόχους της στρατηγικής
κατά των ναρκωτικών και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της στρατηγικής και του σχεδίου
δράσης κατά των ναρκωτικών στο φαινόµενο των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(φάσεις 2 και 3).
Η ενδιάµεση αξιολόγηση θα αποτελέσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση χρήσιµο εργαλείο στο
πλαίσιο της 46ης συνεδρίασης της Επιτροπής ναρκωτικών των Ηνωµένων Εθνών η οποία θα
πραγµατοποιηθεί τον Απρίλιο του 2003. Αυτή η συνεδρίαση θα έχει σαν στόχο να
αξιολογήσει τις προόδους που σηµειώθηκαν κατά την υλοποίηση των στόχων που ορίζονται
στην πολιτική δήλωση που θεσπίστηκε κατά την έκτακτη σύνοδο της γενικής συνέλευσης
των Ηνωµένων Εθνών για τα ναρκωτικά (UNGASS) τον Ιούνιο του 1998 και να εξετάσει τον
τρόπο υπέρβασης των δυσκολιών που αντιµετωπίστηκαν.
Η τελική αξιολόγηση του σχεδίου δράσης θα ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη του 2004. Θα
χρησιµοποιηθούν τα ήδη χρησιµοποιούµενα για την ενδιάµεση αξιολόγηση εργαλεία και θα
αποδειχθεί ενδεχοµένως απαραίτητο να αναπτυχθούν νέα. Η τελική αξιολόγηση θα
χρησιµεύσει ως βάση για την µελλοντική ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ στον τοµέα των
ναρκωτικών από το 2005 και εξής.
2.2.

Μεθοδολογία της ενδιάµεσης αξιολόγησης

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ περιλαµβάνει δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από τα κράτη
µέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΚΠΝΤ και την Ευρωπόλ. Για να αξιολογηθεί το επίπεδο
επίτευξης των δράσεων που τους ανατίθενται, χρησιµοποιούνται τέσσερις βασικές πηγές
πληροφόρησης:
i) οι απαντήσεις των κρατών µελών σε ερωτηµατολόγιο για τις προόδους που έχουν
σηµειωθεί σε εθνικό επίπεδο,
ii) ο ενηµερωµένος πίνακας παρακολούθησης των επιτευγµάτων της Επιτροπής, του
ΕΚΠΝΤ και της Ευρωπόλ,
iii) η εκ µέρους οµοτίµων αξιολόγηση της επιβολής του νόµου και του ρόλου που
διαδραµατίζει στην καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών που διεξάγεται
στο πλαίσιο του Συµβουλίου,
iv) οι αναλαµβανόµενες στο επίπεδο της ΕΕ πρωτοβουλίες, είτε από την Επιτροπή είτε από
τα κράτη µέλη, οι οποίες έχουν θεσπιστεί ή βρίσκονται υπό εξέταση.

Η αξιολόγηση καλύπτει τους πέντε βασικούς τοµείς του σχεδίου δράσης: συντονισµός,
πληροφόρηση και αξιολόγηση, µείωση της ζήτησης και πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και
του εγκλήµατος που έχει σχέση µε τα ναρκωτικά, µείωση της προσφοράς και διεθνής
συνεργασία.
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2.2.1.

Πρόοδοι σε εθνικό επίπεδο

Τα περισσότερα ζητήµατα που έχουν σχέση µε τις δράσεις κατά των ναρκωτικών υπάγονται
στην αρµοδιότητα των κρατών µελών και ένας από τους κύριους στόχους του σχεδίου δράσης
είναι να ενθαρρύνει τη δράση σε εθνικό επίπεδο. Οι απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο που
απεστάλη από τη βελγική προεδρία και το οποίο καλύπτει τα σηµεία του σχεδίου δράσης για
τα οποία τα κράτη µέλη κρίθηκαν να λάβουν µέτρα είναι κατά συνέπεια κεφαλαιώδους
σηµασίας για την αξιολόγηση.
Στη βάση των απαντήσεων στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής
συνέταξαν ένα έγγραφο εργασίας (στο εξής "παρακολούθηση της προόδου") το οποίο
παρουσιάζει τις απαντήσεις των κρατών µελών για κάθε θέµα χωριστά, ακολουθώντας τη
σειρά που ορίζεται στο σχέδιο δράσης5. Στόχος ήταν να προσδιοριστεί η πρόοδος που
σηµειώθηκε κατά την εφαρµογή του σχεδίου δράσης. Αυτό το έγγραφο χρησίµευσε ως βάση
αξιολόγησης του επιπέδου που επιτεύχθηκε κατά την εφαρµογή του σχεδίου δράσης σε
εθνικό επίπεδο. Σύνοψη των απαντήσεων περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 1.
2.2.2.

Πρόοδοι που πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή, το ΕΚΠΝΤ και την Ευρωπόλ

Όσον αφορά την Επιτροπή, το ΕΚΠΝΤ και την Ευρωπόλ, στην ανακοίνωσή της για την
εφαρµογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά των ναρκωτικών που δηµοσιεύτηκε το 20014 η
Επιτροπή συµπεριέλαβε έναν πίνακα ο οποίος περιελάµβανε τα διάφορα µέτρα του σχεδίου
δράσης για τα οποία θα έπρεπε να αναληφθεί πρωτοβουλία. Ο πίνακας παρακολούθησης που
καταρτίστηκε σε διαβούλευση µε το ΕΚΠΝΤ και την Ευρωπόλ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι
θα ληφθούν τα µέτρα σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και ότι η εφαρµογή τους θα
αποτελέσει το αντικείµενο παρακολούθησης. Ορίζει τις προόδους που σηµειώθηκαν, το
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής και τον βαθµό προτεραιότητας που χορηγήθηκε στις
συγκεκριµένες δράσεις. Στο πλαίσιο της ενδιάµεσης αξιολόγησης, ο πίνακας
παρακολούθησης ενηµερώθηκε κατά τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει επακριβώς την
κατάσταση στα µέσα της περιόδου εφαρµογής του σχεδίου δράσης (Παράρτηµα 2).
2.2.3.

Η αξιολόγηση οµοτίµων

Μια περαιτέρω πηγή πληροφοριών ιδιαίτερα χρήσιµη υπήρξαν οι εθνικές εκθέσεις που
συντάχθηκαν στο πλαίσιο της οµότιµης αξιολόγησης των συστηµάτων επιβολής του νόµου
των κρατών µελών η οποία διεξήχθη από το Συµβούλιο. Αυτό το σύστηµα αξιολόγησης
απορρέει από τη θέσπιση από το Συµβούλιο, τον ∆εκέµβριο του 1997, µιας κοινής δράσης για
τον καθορισµό ενός µηχανισµού για την αξιολόγηση της εφαρµογής και της λειτουργίας σε
εθνικό επίπεδο των διεθνών δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί στον τοµέα της
καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος6. Η επιβολή του νόµου και ο ρόλος της στην
καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών επελέγησαν ως θέµα της δεύτερης
αξιολόγησης που προβλέφθηκε από την κοινή δράση. Αυτή η αξιολόγηση συνεχίζεται στο
πλαίσιο του Συµβουλίου.

5

6

"Mid-term Evaluation of the EU Action Plan on Drugs 2000-2004: Progress Review for the Member
States".
Έγγραφο που δηµοσιεύεται στην ιστοθέση Εuropa :
(http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/drogue_en.htm).
ΕΕ L 344, 15.12.1997, σ.7.
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2.2.4.

Νοµικά µέσα της ΕΕ που έχουν σχέση µε τα ναρκωτικά

Η αξιολόγηση έλαβε επίσης υπόψη τα διάφορα νοµικά µέσα της ΕΕ σχετικά µε τα ναρκωτικά
τα οποία έχουν αποφασιστεί ή σχεδιαστεί και υποβληθεί στο Συµβούλιο κατά τη διάρκεια της
περιόδου 2000 - 2002 (Παράρτηµα 3).
3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα αποτελέσµατα της ενδιάµεσης αξιολόγησης βασίζονται στη µεθοδολογία που
περιγράφεται στο τµήµα 2.2. Οι ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν σε εθνική κλίµακα και
στο επίπεδο της ΕΕ από το 2000 καθώς και οι τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί
πρόοδος πριν από την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης περιγράφονται για κάθε ένα από τα
πέντε κύρια σηµεία του σχεδίου.

Συντονισµός
Επιτεύγµατα στο επίπεδο των κρατών µελών

3.1.

• Όλα τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν τη σηµασία συντονισµού της πολιτικής κατά των
ναρκωτικών µεταξύ των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών.
• Οι µέθοδοι συντονισµού ποικίλουν ανάλογα µε την προτεραιότητα που αναγνωρίζεται στο
πρόβληµα των ναρκωτικών, µε τη διάρθρωση της χώρας και µε τη διοικητική οργάνωση.
• Η πλειοψηφία των κρατών µελών έχει θεσπίσει εθνικό σχέδιο και/ή εθνική στρατηγική για
τα ναρκωτικά.
• Πολλά εθνικά σχέδια δράσης έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις αρχές του σχεδίου
δράσης της ΕΕ.

Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο των κρατών
µελών
• Όλα τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν τη θέσπιση µιας στρατηγικής και/ή ενός σχεδίου
δράσης κατά των ναρκωτικών και την εφαρµογή ενός µηχανισµού συντονισµού για να
εξασφαλιστεί η συνέχεια και η συνοχή των ενεργειών κατά των ναρκωτικών σε όλα τα
επίπεδα.

Επιτεύγµατα στο επίπεδο της ΕΕ
• Τρεις συνεδριάσεις των εθνικών συντονιστών στον τοµέα των ναρκωτικών
πραγµατοποιήθηκαν από την έγκριση του σχεδίου δράσης. Η Επιτροπή, το ΕΚΠΝΤ και η
Ευρωπόλ συµµετείχαν επίσης σε αυτές τις συνεδριάσεις, των οποίων στόχος ήταν η
ανταλλαγή πληροφοριών και η µελέτη των δυνατοτήτων ενίσχυσης της συνεργασίας.
• Η Επιτροπή και το ΕΚΠΝΤ θα υποβάλουν µέχρι τα τέλη του 2002 τα αποτελέσµατα της
µελέτης τους για τις εθνικές στρατηγικές και τα εθνικά µέσα συντονισµού. Τα
αποτελέσµατα αυτής της µελέτης θα χρησιµεύσουν ως βάση για να αξιολογηθεί η ανάγκη
και, ενδεχοµένως, ο τρόπος βελτίωσης των υφιστάµενων µηχανισµών συντονισµού.
• Το Συµβούλιο εξασφαλίζει την εφαρµογή συνολικής και συντονισµένης προσέγγισης στον
τοµέα των ναρκωτικών µε τη µεσολάβηση της οριζόντιας οµάδας "Ναρκωτικά", της
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οποίας ο ρόλος ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, κυρίως µε την
ενσωµάτωση των δραστηριοτήτων της οµάδας εργασίας του Συµβουλίου που είναι
αρµόδια για τον πολιτικό διάλογο σε σχέση µε τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε την
εξωτερική διάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών.
• Η Επιτροπή διαθέτει µια ειδική µονάδα για τον συντονισµό της καταπολέµησης των
ναρκωτικών και συνέστησε το 1989 µια εσωτερική "διυπηρεσιακή οµάδα για τα
ναρκωτικά" για να προετοιµάσει τις θέσεις της Επιτροπής σε ζητήµατα ναρκωτικών. Το
2001, η Επιτροπή θέσπισε έναν ειδικό µηχανισµό συντονισµού για να εξασφαλίσει τον
καλύτερο συντονισµό µεταξύ των υπηρεσιών της που είναι επιφορτισµένες µε τις
εξωτερικές σχέσεις κατά τη συνεργασία τους µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς για
τα θέµατα που έχουν σχέση µε τα ναρκωτικά.
• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Περιφερειών και η Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή συνεργάστηκαν στενά στην επεξεργασία των πολιτικών της ΕΕ στον τοµέα των
ναρκωτικών και η γνώµη τους ελήφθη υπόψη κατά τον σχεδιασµό της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για τα ναρκωτικά.
• Τον Φεβρουάριο 2000, η Επιτροπή διοργάνωσε, από κοινού µε το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή, τη δεύτερη διάσκεψη για την ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα των ναρκωτικών7.
Πολλές ΜΚΟ που δρουν στον τοµέα των ναρκωτικών συµµετείχαν επίσης σε αυτή τη
διάσκεψη. Αυτή απεδείχθη χρήσιµη στο πλαίσιο της προετοιµασίας του σχεδίου δράσης
της ΕΕ για τα ναρκωτικά.

Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο της ΕΕ
• Στη βάση της µελέτης για τις εθνικές στρατηγικές και τα εθνικά µέσα συντονισµού που
πραγµατοποιήθηκε από την Επιτροπή και το ΕΚΠΝΤ, η Επιτροπή έχει την πρόθεση να
παρουσιάσει τις απόψεις της για τον καλύτερο τρόπο εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων.
• Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο καλύτερος συντονισµός των δραστηριοτήτων επιβολής του
νόµου σε επίπεδο ΕΕ στον τοµέα των ναρκωτικών.
• Θα πρέπει να βελτιωθεί ο διοργανικός συντονισµός, ιδιαίτερα σε σχέση µε την τελική
αξιολόγηση του σχεδίου δράσης. Η ενίσχυση του διοργανικού συντονισµού είναι επίσης
σηµαντική στο πλαίσιο των διεθνών συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου που ασχολούνται µε
το πρόβληµα των ναρκωτικών, όπως για παράδειγµα το τµήµα Υπουργών της 46ης
συνόδου της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για τα ναρκωτικά που θα πραγµατοποιηθεί
τον Απρίλιο 2003.
• Πρέπει επίσης να αναπτυχθεί στρατηγική ενίσχυσης της συνεργασίας µε την κοινωνία των
πολιτών στον τοµέα των ναρκωτικών.

7

Η πρώτη διάσκεψη πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο

7

1995.

3.2.

Ενηµέρωση και αξιολόγηση

3.2.1.

Ενηµέρωση

Επιτεύγµατα στο επίπεδο των κρατών µελών
•

Η διαθεσιµότητα και η ποιότητα των δεδοµένων για το φαινόµενο των ναρκωτικών
βελτιώθηκαν στα κράτη µέλη.

•

Όλα τα κράτη µέλη θεσπίζουν διατάξεις για να είναι σε θέση να χορηγήσουν συγκρίσιµα
και αξιόπιστα δεδοµένα για τους πέντε βασικούς επιδηµιολογικούς δείκτες8 που
αναφέρονται στο σχέδιο δράσης έχοντας κατά νου τους προσανατολισµούς που
εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο στο ψήφισµά του του ∆εκεµβρίου του 20019. Η πλειοψηφία
των κρατών µελών έχει υιοθετήσει διαρθρωµένη προσέγγιση η οποία συνίσταται στη
δηµιουργία ειδικών οµάδων εργασίας και στη συµµετοχή σε οµάδες εργασίας του ΕΚΠΝΤ
για τους συγκεκριµένους επιδηµιολογικούς δείκτες.

•

Τα κράτη µέλη θεωρούν επίσης ότι διαθέτουν επαρκή οικονοµικά µέσα για την εφαρµογή
αυτών των δεικτών.

Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο των κρατών
µελών
•

Τα κράτη µέλη πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες να βελτιώσουν τη διαθεσιµότητα και
την ποιότητα των πληροφοριών που αφορούν το φαινόµενο των ναρκωτικών για να
επιτύχουν την καλύτερη συγκρισιµότητα των δεδοµένων στο επίπεδο της ΕΕ.

•

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τα κράτη µέλη για τη
χορήγηση συγκρίσιµων και αξιόπιστων δεδοµένων για τους πέντε βασικούς
επιδηµιολογικούς δείκτες θα συνεχίσουν να λαµβάνουν πολιτική υποστήριξη υψηλού
επιπέδου και επαρκείς πόρους.

•

Τα κράτη µέλη καλούνται να υποστηρίξουν τη διαδικασία αξιολόγησης, ιδιαίτερα
εµπλουτίζοντας τη βάση δεδοµένων 199910, χορηγώντας παρόµοιες πληροφορίες το 2004
(για το έτος 2003) και χορηγώντας έγκαιρα για την τελική αξιολόγηση πληροφορίες για
τους µηχανισµούς και τις µεθόδους αξιολόγησης που εφαρµόζουν και για τα επιτευχθέντα
αποτελέσµατα.

Επιτεύγµατα στο επίπεδο της ΕΕ
•

8

9
10

Η διαθεσιµότητα και η ποιότητα των δεδοµένων για το φαινόµενο των ναρκωτικών
βελτιώθηκαν στο επίπεδο της ΕΕ. Το ΕΚΠΝΤ συντάσσει ετήσια έκθεση για την
κατάσταση του φαινοµένου των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπόλ
Αυτοί οι βασικοί δείκτες είναι οι ακόλουθοι:
- έκταση και χαρακτηριστικά της κατανάλωσης των ναρκωτικών στον εν γένει πληθυσµό·
- διάδοση του προβλήµατος της κατανάλωσης των ναρκωτικών·
- αίτηση θεραπείας από τους χρήστες ναρκωτικών·
- θάνατοι που έχουν σχέση µε τα ναρκωτικά και θνησιµότητα των χρηστών ναρκωτικών· και
- µολυσµατικές ασθένειες που έχουν σχέση µε τα ναρκωτικά (HIV, ηπατίτιδα).
Cordrogue 67 (δεν έχει δηµοσιευθεί).
Έκθεση του ΕΚΠΝΤ και της Ευρωπόλ µε τίτλο "Presentation of the first baseline for an evaluation

European Union Strategy on Drugs (2000-2004). Cordrogue 72".
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συντάσσει ετήσιες εκθέσεις για την κατάσταση του οργανωµένου εγκλήµατος στην ΕΕ
("Situation Report on organised crime in the European Union") και για την κατάσταση
στον τοµέα της παραγωγής και της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών στην ΕΕ ("EU
situation report on drug production and drug trafficking"). Αυτές οι εκθέσεις διατίθενται
στις ιστοθέσεις αυτών των οργανισµών ή µπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία
επίσηµων δηµοσιεύσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
•

Το ΕΚΠΝΤ και η Ευρωπόλ παρουσίασαν για πρώτη φορά βασικά δεδοµένα (για το έτος
1999)11 σχετικά µε τη ζήτηση και την προσφορά ναρκωτικών, τα οποία προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν για την τελική αξιολόγηση του σχεδίου δράσης.

•

Το ΕΚΠΝΤ ανέπτυξε, από κοινού µε τα κράτη µέλη, κατευθυντήριες γραµµές για την
εφαρµογή των πέντε βασικών επιδηµιολογικών δεικτών καθώς και κατευθυντήριες
γραµµές για την εργασία προσέγγισης και την πρόληψη. Οι κατευθυντήριες γραµµές για
την εφαρµογή των πέντε βασικών επιδηµιολογικών δεικτών εγκρίθηκαν από το διοικητικό
Συµβούλιο του ΕΚΠΝΤ και ενσωµατώθηκαν στο προαναφερόµενο ψήφισµα του
Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 2001. Κατά τα τέλη του έτους 2001, η Επιτροπή και το
ΕΚΠΝΤ συνέστησαν µια άτυπη οµάδα εργασίας για να εξασφαλίσουν τη συγκεκριµένη
εφαρµογή αυτών των κατευθυντηρίων γραµµών και να αποφύγουν την αλληλεπικάλυψη
µε υφιστάµενα ή µελλοντικά κοινοτικά προγράµµατα στον συγκεκριµένο τοµέα.

•

Πολλές χρήσιµες πληροφορίες συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της "Παρακολούθησης της
προόδου" που συντάχθηκε από την Επιτροπή στη βάση των απαντήσεων των κρατών
µελών για την εφαρµογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια
των ετών 2000 – 2002 (βλ. τµήµα 2.2.1).

•

Η Επιτροπή συγκέντρωσε επίσης πληροφορίες για τη νοµοθεσία των κρατών µελών στον
τοµέα των ναρκωτικών στο πλαίσιο της επεξεργασίας πρότασης απόφασης πλαισίου του
Συµβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά µε τα στοιχεία της
αντικειµενικής υπόστασης των ποινικών αδικηµάτων και των κυρώσεων που ισχύουν στον
τοµέα της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών12.

•

Το σχέδιο δράσης κατέληξε επίσης σε πολλές βάσεις δεδοµένων που έχουν ήδη
αναπτυχθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της προετοιµασίας. Υπάρχει µια βάση δεδοµένων
σχετικά µε τα σχέδια ανάπτυξης που έχουν τεθεί σε εφαρµογή από τα κράτη µέλη και την
Κοινότητα σε τρίτες χώρες, καθώς και µια άλλη αφιερωµένη στα σχέδια που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις υποψήφιες χώρες. Αυτές οι βάσεις δεδοµένων
περιλαµβάνουν πληροφορίες για τους στόχους των σχεδίων, τους εταίρους που
συµµετέχουν, τους προϋπολογισµούς και τα χρονοδιαγράµµατα. ∆ηµιουργούνται και
διοικούνται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής για να βοηθήσουν να αποφευχθεί το
ενδεχόµενο επανάληψης ή αλληλοεπικάλυψης στον σχεδιασµό και την εφαρµογή σχεδίων
από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη.

11

12

Το 1999 είναι το τελευταίο έτος πριν από την εφαρµογή του σχεδίου δράσης. Τα δεδοµένα για το
συγκριθούν µε εκείνα που αναφέρονται στο 2003 για να µετρηθεί η επίπτωση του σχεδίου δράσης.
Συµπεράσµατα του καθηγητή De Courrière, διαθέσιµα στον Europa στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/drogues/rapport_maitre_en.pdf
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1999 θα

•

Περισσότερες πληροφορίες για τις τάσεις που παρατηρούνται σχετικά µε τα ναρκωτικά θα
διατίθενται σαν αποτέλεσµα ενός σχεδίου βάσει των συµπερασµάτων του Συµβουλίου13.
Αυτό το σχέδιο, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα και στο οποίο συµµετέχουν οκτώ κράτη
µέλη, συγχρηµατοδοτείται από το κοινοτικό πρόγραµµα πρόληψης της τοξικοµανίας.

•

Σύµφωνα µε το σηµείο 2.1.6 του σχεδίου δράσης, η Επιτροπή σε διαβούλευση µε το
ΕΚΠΝΤ ξεκίνησε την Άνοιξη 2002 µια έρευνα ευρωβαρόµετρου µε τίτλο "Νεολαία και
ναρκωτικά" η οποία καλύπτει τον πληθυσµό 15 κρατών µελών ηλικίας 15-24 ετών. Η
έκθεση σχετικά µε αυτή την έρευνα θα διατίθεται στην ιστοθέση Europa από τα τέλη
2002.

Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο της ΕΕ
•

Σύµφωνα µε το ψήφισµα του Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 2001 για την εφαρµογή των
πέντε βασικών επιδηµιολογικών δεικτών, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή, σε στενή
συνεργασία µε το ΕΚΠΝΤ, πρέπει να συνεχίσουν να εξετάζουν τα καλύτερα µέσα
υποστήριξης της εφαρµογής αυτών των δεικτών στο πλαίσιο των κοινοτικών δεικτών
δηµόσιας υγείας και να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα.

•

Από κοινού µε την Ευρωπόλ και σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, το ΕΚΠΝΤ πρέπει,
ειδικότερα, να συνεχίσει να αναπτύσσει δείκτες για την προσφορά ναρκωτικών, όπως
προβλέπεται από το σηµείο 2.1.3 του σχεδίου δράσης.

•

Το ΕΚΠΝΤ και η Ευρωπόλ πρέπει να συγκρίνουν τα δεδοµένα για τα ναρκωτικά για το
έτος 2003 µε τα δεδοµένα αναφοράς 1999, µε σκοπό την τελική αξιολόγηση του σχεδίου
δράσης.

•

Σε ορισµένους τοµείς, όπως οι δηµοσιονοµικές δαπάνες που έχουν σχέση µε τα ναρκωτικά
και η εφαρµογή της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των ναρκωτικών, θα πρέπει να
µπορέσουν να υπάρξουν πιο συγκρίσιµα δεδοµένα στο επίπεδο της ΕΕ14.

•

Περισσότερες πληροφορίες απαιτούνται για τις νεοεµφανιζόµενες τάσεις όσον αφορά τις
συνήθειες χρήσης ναρκωτικών καθώς και για τα νέα ναρκωτικά που εµφανίζονται στις
αγορές. Αυτές οι πληροφορίες είναι ειδικότερα απαραίτητες σε σχέση µε τα συνθετικά
ναρκωτικά, όπου µπορούν να προκύψουν νέες τάσεις και να εµφανιστούν πολύ γρήγορα
νέες ουσίες.

•

Πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η δυνατότητα σύνταξης ευρετηρίου των σχεδίων
έρευνας που αφορούν τα ναρκωτικά σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

•

Η έρευνα ευρωβαρόµετρου για τους νέους και τα ναρκωτικά που καλύπτει τον πληθυσµό
15 κρατών µελών ηλικίας 15-24 ετών πρέπει να επαναληφθεί το 2004 µε σκοπό την τελική
αξιολόγηση του σχεδίου δράσης.

13

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε τη δηµιουργία δικτύου για τις πληροφορίες που αφορούν
νεοεµφανιζόµενες τάσεις και ρεύµατα όσον αφορά την κατάχρηση και την χρήση πολλών ναρκωτικών και
τους παρεπόµενους κινδύνους (ΕΕ C17, 19.01.2001).
Το ΕΚΠΝΤ πραγµατοποίησε µελέτη για τις δηµοσιονοµικές δαπάνες που έχουν σχέση µε τα ναρκωτικά
και µια άλλη για τη δίωξη που ασκείται κατά των χρηστών ναρκωτικών στην ΕΕ. Περισσότερες
πληροφορίες στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.emcdda.org.

14
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3.2.2.

Αξιολόγηση

Επιτεύγµατα στο επίπεδο των κρατών µελών
•

∆ιεξάγονται εργασίες σε ορισµένα κράτη για να τεθούν σε εφαρµογή αποτελεσµατικοί
µηχανισµοί παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων. Πολλά κράτη µέλη ανέφεραν
ότι υπάρχουν δυσκολίες για την αξιολόγηση των δράσεων στον συγκεκριµένο τοµέα. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, κατέστη παραταύτα δυνατό να οριστούν ειδικοί δείκτες για την
παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης στον τοµέα των ναρκωτικών.

Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο των κρατών
µελών
•

Όλες οι δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τα ναρκωτικά πρέπει να αξιολογούνται
τακτικά σε όλα τα κράτη µέλη.

Επιτεύγµατα στο επίπεδο της ΕΕ
•

Η Επιτροπή θα προβεί σε εξωτερική αξιολόγηση της κοινοτικής νοµοθεσίας για τις
χηµικές πρόδροµες ουσίες και της κοινοτικής δράσης που αφορά τα νέα συνθετικά
ναρκωτικά. Οι δύο εκθέσεις αξιολόγησης έχουν συνταχθεί και εξετάζονται επί του
παρόντος από την Επιτροπή.

•

Η Επιτροπή πραγµατοποίησε ενδιάµεση αξιολόγηση του κοινοτικού προγράµµατος
πρόληψης της τοξικοµανίας. Αυτή η αξιολόγηση χρησιµοποιήθηκε για την επεξεργασία
του νέου προγράµµατος δηµόσιας υγείας.

•

Το πρόγραµµα κοινοτικής χρηµατοδότησης σχετικά µε τη συνεργασία Βορρά-Νότου στον
τοµέα της καταπολέµησης των ναρκωτικών και της τοξικοµανίας µε τις αναπτυσσόµενες
χώρες αξιολογήθηκε επίσης από ανεξάρτητους εξωτερικούς συµβούλους. Η Επιτροπή
µελετά την καλύτερη δυνατή συνέχεια που µπορεί να δοθεί στα συµπεράσµατα της
αξιολόγησης.

•

Το δίκτυο πληροφοριών (Reitox) του ΕΚΠΝΤ αποτέλεσε το αντικείµενο εξωτερικής
αξιολόγησης. Προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του δικτύου θα
υποβληθούν στο διοικητικό Συµβούλιο του ΕΚΠΝΤ τον Ιανουάριο του 2003.

•

Από την πλευρά του το Συµβούλιο πραγµατοποιεί αξιολόγηση εκ µέρους οµοτίµων των
συστηµάτων εφαρµογής της νοµοθεσίας κατά των ναρκωτικών στα κράτη µέλη (βλ. τµήµα
2.2.3).

Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο της ΕΕ
•

Πρέπει να προωθηθεί και να τεθεί σε εφαρµογή συστηµατικά η αξιολόγηση όλων των
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τα ναρκωτικά. Το ΕΚΠΝΤ και η Ευρωπόλ πρέπει να
συνεχίσουν να εργάζονται, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, για την περαιτέρω ανάπτυξη
των κατάλληλων µέσων αξιολόγησης.
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3.3.

Μείωση της ζήτησης και πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και του εγκλήµατος
που έχει σχέση µε τα ναρκωτικά

3.3.1.

Μείωση της ζήτησης και πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών

Επιτεύγµατα στο επίπεδο των κρατών µελών
•

Τα κράτη µέλη έδωσαν, σε µεγάλο βαθµό, µεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη και
τη θεραπεία και ακολούθησαν τους προσανατολισµούς που ορίζονται στο σχέδιο δράσης.
Η εφαρµογή συνολικών προγραµµάτων µείωσης της ζήτησης θεωρείται ως σηµαντικό
στοιχείο σε όλα τα κράτη µέλη και η εφαρµογή τους σε τοπικό επίπεδο εξασφαλίζεται
συχνά µε τη συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ.

•

Όλα τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν τη σηµασία της ανάπτυξης εκτεταµένων προγραµµάτων
πρόληψης τα οποία καλύπτουν τόσο τα νόµιµα όσο και τα παράνοµα ναρκωτικά και
θεωρούν σαν προτεραιότητα την πρόληψη των ναρκωτικών στο σχολικό περιβάλλον.

•

Ενέργειες που αποβλέπουν να αντικαταστήσουν τα ναρκωτικά µε κατάλληλες
ψυχαγωγικές δραστηριότητες θέτουν ειδικότερα σαν στόχο τις ευάλωτες οµάδες των
µειονεκτικών αστικών περιοχών.

•

Μια µεγάλη ποικιλία υπηρεσιών εύκολης πρόσβασης, δραστηριοτήτων προσέγγισης και
κινητών µονάδων επικεντρώνονται στους πιο δυσπρόσιτους χρήστες ναρκωτικών, οι
οποίοι θεωρούνται ως "υποχρεωτικό πέρασµα" για τη µείωση των ζηµιών που προκαλούν
τα ναρκωτικά, όπως οι µολυσµατικές ασθένειες και τα προβλήµατα της υπερβολικής
δόσης.

•

Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση αποτελούν µέρος των στρατηγικών µείωσης της
ζήτησης σε όλα τα κράτη µέλη. Αναγνωρίζεται γενικά ότι οι εκστρατείες ενηµέρωσης
µέσω των µαζικών µέσων πρέπει να συµπληρώνονται µε άµεση επαφή µε τις οµάδες
στόχους.

•

Όλα τα κράτη µέλη παρέχουν µεγάλη ποικιλία θεραπειών, µεταξύ των οποίων η αποχή
χωρίς φαρµακολογική υποστήριξη και οι ιατρικά υποβοηθούµενες θεραπείες.

•

Οι αλλαγές συρίγγων και η θεραπεία υποκατάστασης µε µεθαδόνη κατέχουν ιδιαίτερα
σηµαντική θέση µεταξύ των µέτρων που εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη για τη µείωση
των κινδύνων που έχουν σχέση µε την τοξικοµανία.

•

Η θεραπεία των τοξικοµανών στις φυλακές αποτελεί επίσης θέµα το οποίο εξετάζεται µε
σοβαρότητα. Οι φυλακές περιλαµβάνουν ολοένα και περισσότερο τµήµατα "χωρίς
ναρκωτικά".

•

Τα κράτη µέλη έχουν επίσης εργαστεί για την εφαρµογή µηχανισµών που παρέχουν τη
δυνατότητα εναλλακτικών µεθόδων σαν υποκατάστατο της φυλάκισης στην περίπτωση
των τοξικοµανών. Καινοτόµες ιδέες, όπως η δηµιουργία εξειδικευµένων δικαστηρίων για
τα ναρκωτικά, εφαρµόζονται για την πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος.

•

Όσον αφορά την έρευνα, διεξάγονται µελέτες ή προγράµµατα έρευνας σε όλα τα κράτη
µέλη και, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν δηµιουργηθεί ερευνητικά ιδρύµατα προς το σκοπό
αυτό.
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•

Τα κράτη µέλη έχουν ξεκινήσει σηµαντικές έρευνες για την οδήγηση υπό την επήρεια
παράνοµων ναρκωτικών.

Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο των κρατών
µελών
•

Η εφαρµογή καινοτόµων προληπτικών προγραµµάτων απαιτεί συµπληρωµατική
προσπάθεια. Η πιο αποτελεσµατική διάδοση των αποτελεσµάτων πρέπει στη συνέχεια να
εξασφαλιστεί µέσω ευρωπαϊκών δίαυλων όπως η βάση δεδοµένων του ΕΚΠΝΤ για τα
προγράµµατα µείωσης της χρήσης ναρκωτικών (EDDRA).

•

Η αξιολόγηση καταδεικνύει κάποια βραδύτητα στη διοργάνωση µαθηµάτων κατάρτισης
σχετικά µε τα ναρκωτικά και στη δικτύωση των επαγγελµατιών του τοµέα της υγείας, της
εκπαίδευσης ή της νεολαίας. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες, αντλώντας όφελος από
κοινοτικά προγράµµατα όπως το Leonardo, το Socrates ή το Youth, για να αναπτυχθούν
κοινά πρότυπα για τα µαθήµατα κατάρτισης, τους µηχανισµούς ανταλλαγής προσωπικού
και ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών.

Επιτεύγµατα στο επίπεδο της ΕΕ
•

Με πρωτοβουλία της ισπανικής προεδρίας, το Συµβούλιο θέσπισε ψήφισµα για την
ενσωµάτωση της πρόληψης της τοξικοµανίας στα σχολικά προγράµµατα15. Το Συµβούλιο
και οι αντιπρόσωποι των κρατών µελών θέσπισαν επίσης ψήφισµα σχετικά µε την
πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών για ψυχαγωγικούς σκοπούς16.

•

Πολλά σχέδια και δίκτυα πρόληψης της τοξικοµανίας δηµιουργήθηκαν µέσω του
κοινοτικού προγράµµατος πρόληψης της τοξικοµανίας. Από το 2003, το πρόγραµµα
δηµόσιας υγείας (2001– 2006)17 θα αντικαταστήσει το κοινοτικό πρόγραµµα πρόληψης
της τοξικοµανίας και τα ναρκωτικά θα συνεχίσουν να συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των
προβληµάτων που πρέπει να επιλυθούν.

•

Τον Μάιο του 2002 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σύστασης του Συµβουλίου σχετικά µε
την πρόληψη και τη µείωση των κινδύνων που έχουν σχέση µε την τοξικοµανία την οποία
συνέταξε σε συνεργασία µε το ΕΚΠΝΤ18. Η προτεινόµενη σύσταση ασχολείται ειδικά µε
τον δεύτερο στόχο δηµόσιας υγείας της στρατηγικής κατά των ναρκωτικών της ΕΕ, ο
οποίος συνίσταται στη σηµαντική µείωση, εντός προθεσµίας πέντε ετών, της επίπτωσης
των επιζήµιων αποτελεσµάτων των ναρκωτικών για την υγεία µέσω µέτρων µείωσης του
κινδύνου που έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά. Η πρόταση καλύπτει ζητήµατα όπως η
ενηµέρωση και η παροχή συµβουλών, η εργασία προσέγγισης, η συµµετοχή οµοτίµων, οι
υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, η δικτύωση των υπηρεσιών, η ενσωµάτωση υγειονοµικών
και κοινωνικών ζητηµάτων και η κατάρτιση και διαπίστευση των επαγγελµατιών. Η
σύσταση αναµένεται να εγκριθεί από το Συµβούλιο πριν από τα τέλη του 2002.

•

Στο 6ο πρόγραµµα πλαίσιο για τις ενέργειες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, η
Επιτροπή προτείνει τη χρηµατοδότηση σχεδίων έρευνας σχετικά, για παράδειγµα, µε
διεγερτικά της κατηγορίας των αµφεταµινών, καθώς και, γενικότερα, µε τα συνθετικά
ναρκωτικά. Προτείνεται επίσης η συνέχιση των ερευνών για τα αποτελέσµατα των

15
16
17
18

CORDROGUE 4 REV 3 – 08.05.2002.
CORDROGUE 2 REV 3 – 15.04.2002.
EE L 271, 09.10.2002, σ 1.
COM (2002) 201 τελικό της 08.05.2002.
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ναρκωτικών στον εγκέφαλο. Μπορούν επίσης να εξευρεθούν δυνατότητες
χρηµατοδότησης ερευνητικών σχεδίων σχετικά µε τα ναρκωτικά στα τµήµατα του 6ου
προγράµµατος πλαισίου που δεν αφορούν ειδικά αυτό το φαινόµενο (για παράδειγµα, στο
κεφάλαιο "Γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας").
•

Η οµάδα εργασίας της ΕΕ "Οινοπνευµατώδη, ναρκωτικά, φαρµακευτικές ουσίες και
οδήγηση" διατύπωσε ορισµένες συστάσεις σχετικά µε το πρόβληµα της οδήγησης υπό την
επήρεια παράνοµων ναρκωτικών. Αφορούν κυρίως τη θέσπιση εναρµονισµένης
διαδικασίας ελέγχου της κατανάλωσης παράνοµων ναρκωτικών, την υποστήριξη
δραστηριοτήτων έρευνας µε σκοπό την ανάπτυξη των ελέγχων που πραγµατοποιούνται
στους οδηγούς και προγράµµατα κατάρτισης.

Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο της ΕΕ
•

Είναι σηµαντικό για την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενηµερώνουν ενεργά τα διάφορα
δίκτυα και τους επαγγελµατίες που δρουν στον τοµέα των ναρκωτικών για τις δυνατότητες
συµµετοχής στην υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος δηµόσιας υγείας. Αυτό θα
τους επιτρέψει να κάνουν πλήρη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στον τοµέα
των ναρκωτικών.

•

Όλοι οι συµµετέχοντες φορείς πρέπει να µελετήσουν εις βάθος τις δυνατότητες
χρηµατοδότησης δυνάµει του 6ου προγράµµατος πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης. Το ΕΚΠΝΤ θα µπορούσε να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στη διάδοση
πληροφοριών για τις δυνατότητες έρευνας και στη διάδοση των αποτελεσµάτων.

•

Η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών σχετικά µε όλα τα ζητήµατα πρόληψης της
τοξικοµανίας, η µείωση της ζήτησης και η µείωση των κινδύνων που συνδέονται µε την
τοξικοµανία πρέπει να ενθαρρυνθούν.

•

Οι συστάσεις της οµάδας εργασίας "Οινοπνευµατώδη, ναρκωτικά, φαρµακευτικές ουσίες
και οδήγηση" πρέπει να αποτελέσουν το αντικείµενο παρακολούθησης εκ µέρους της
Επιτροπής και του Συµβουλίου. Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, η Επιτροπή πρότεινε να
συµπεριληφθεί το πρόβληµα της οδήγησης αυτοκινήτου υπό την επήρεια παράνοµων
ναρκωτικών στο 6ο πρόγραµµα πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

3.3.2.

Πρόληψη του εγκλήµατος που σχετίζεται µε τα ναρκωτικά

Επιτεύγµατα στο επίπεδο των κρατών µελών
•

Η αστυνοµία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον συγκεκριµένο τοµέα σε όλα τα κράτη
µέλη. Εκστρατείες ενηµέρωσης διεξάγονται επίσης στα κράτη µέλη µέσω των σχολείων.

Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο των κρατών
µελών
•

Όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς σε εθνικό επίπεδο πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή
στην πρόληψη του εγκλήµατος που έχει σχέση µε τα ναρκωτικά.

•

Πρέπει να µελετηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες αύξησης της συµµετοχής της κοινωνίας
των πολιτών στην πρόληψη του εγκλήµατος που έχει σχέση µε τα ναρκωτικά.

•

Η έρευνα πρέπει να ενισχυθεί στον συγκεκριµένο τοµέα.
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Επιτεύγµατα στο επίπεδο της ΕΕ
•

Το ευρωπαϊκό δίκτυο πρόληψης του εγκλήµατος (ECPN) δηµιουργήθηκε επίσηµα µε την
απόφαση του Συµβουλίου της 28ης Μαΐου 200119. Έχει σαν στόχο να συµβάλλει στην
ανάπτυξη των διαφόρων ζητηµάτων πρόληψης του εγκλήµατος στο επίπεδο της Ένωσης
και να υποστηρίξει τις ενέργειες πρόληψης του εγκλήµατος σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Παρά το γεγονός ότι καλύπτει όλα τα είδη εγκλήµατος, το δίκτυο δίνει ιδιαίτερη προσοχή
στην εγκληµατικότητα των νέων, στην αστική εγκληµατικότητα και στο έγκληµα που έχει
σχέση µε τα ναρκωτικά.

Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο της ΕΕ
•

Πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών,
ιδιαίτερα µέσω του ευρωπαϊκού δικτύου πρόληψης του εγκλήµατος.

3.4.

Μείωση της προσφοράς

Επιτεύγµατα στο επίπεδο των κρατών µελών
•

Τα κράτη µέλη διαθέτουν σηµαντικούς πόρους στην καταπολέµηση της προσφοράς και
της διακίνησης ναρκωτικών.

•

Η συνεργασία µεταξύ αστυνοµικών και τελωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου
των συνόρων πραγµατοποιείται µέσω µηχανισµών όπως είναι τοπικές συµφωνίες,
µνηµόνια συµφωνίας και κοινές επίσηµα συγκροτηµένες οµάδες.

•

Η συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόµου των διαφόρων κρατών µελών
εντατικοποιήθηκε για να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικότερα η διεθνής διακίνηση
ναρκωτικών. Παραδείγµατα συνεργασίας αυτού του είδους είναι η δράση Hazeldonk20, τα
περιφερειακά δίκτυα καταπολέµησης της θαλάσσιας διακίνησης ναρκωτικών, οι κοινές
ενέργειες ελέγχου, η διάδοση της σήµανσης εµπόρων ναρκωτικών στα κυριότερα διεθνή
αεροδρόµια και κοινές οµάδες.

•

Πολλές πρωτοβουλίες έχουν τεθεί σε εφαρµογή για να συνδυαστούν τα δεδοµένα που
συγκεντρώνονται από τον επιστηµονικό τοµέα της αστυνοµίας και από τις υπηρεσίες
καταστολής για την καταπολέµηση της παραγωγής και της διακίνησης συνθετικών
ναρκωτικών.

•

Όσον αφορά τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, οι εθνικοί
µηχανισµοί συντονισµού ενισχύθηκαν και δηµιουργήθηκαν νέες διαρθρώσεις.

Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο των κρατών
µελών
•

Πρέπει να ενταθεί η συνεργασία µεταξύ των αστυνοµικών υπηρεσιών, των τελωνιακών
υπηρεσιών και των υπηρεσιών ελέγχου των συνόρων.

19
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•

Η δηµιουργία κοινών οµάδων έρευνας µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην
καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών µεταξύ των κρατών µελών. Τα
κράτη µέλη πρέπει να επικυρώσουν τη σύµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
αµοιβαία δικαστική συνδροµή επί ποινικών υποθέσεων21, η οποία παρέχει τη δυνατότητα
δηµιουργίας τέτοιων οµάδων και να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για να συµµορφωθούν
µε την απόφαση πλαίσιο σχετικά µε τις κοινές οµάδες έρευνας.

•

Πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της
απόφασης πλαισίου σχετικά µε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης22 και µε τις διαδικασίες
παράδοσης µεταξύ κρατών µελών, η οποία θα συµβάλλει στη βελτίωση της δικαστικής
συνεργασίας για την καταπολέµηση των ναρκωτικών.

•

Όταν δεν υπάρχουν ακόµα επίσηµοι µηχανισµοί συνεργασίας µεταξύ των εθνικών
κατασταλτικών υπηρεσιών, πρέπει να προβλεφθεί η εγκαθίδρυσή τους. Πρέπει να
χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά οι υπάρχοντες µηχανισµοί συνεργασίας.

•

Τα νοµικά µέσα του Συµβουλίου στον τοµέα της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες πρέπει να εφαρµοστούν πλήρως σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα η οδηγία
2001/97/ΕΚ για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες23.

Επιτεύγµατα στο επίπεδο της ΕΕ
•

Προγράµµατα κοινοτικής χρηµατοδότησης όπως το OISIN και το FALCONE έχουν
συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στη διευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών
επιβολής του νόµου των κρατών µελών.

•

Η απόφαση του Συµβουλίου για τη θέσπιση ενός προγράµµατος πλαισίου σχετικά µε την
αστυνοµική και δικαστική συνεργασία στον ποινικό τοµέα (AGIS)24, το οποίο καλύπτει
κυρίως την πρόληψη του εγκλήµατος που έχει σχέση µε τα ναρκωτικά, θα συµβάλει στην
εξυπηρέτηση του γενικού στόχου που συνίσταται στην παροχή στους πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υψηλού επιπέδου προστασίας σε ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης. Ενέργειες που υπάγονται στη στρατηγική κατά των ναρκωτικών
αποτελούν ενγενές τµήµα αυτού του προγράµµατος. Για την περίοδο 2003 έως 2007,
διατέθηκε ποσό 65 εκατ. ευρώ για το πρόγραµµα.

•

Το 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης πλαισίου του Συµβουλίου για τη
θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά µε τα στοιχεία της αντικειµενικής υπόστασης των
εγκληµάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τοµέα της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών25. Ο στόχος του προτεινόµενου µέσου είναι η καταπολέµηση της παράνοµης
διακίνησης, η οποία αποτελεί πηγή εφοδιασµού των κοινωνιών µας µε ναρκωτικά και
ψυχότροπες ουσίες. ∆εδοµένου ότι η διακίνηση ναρκωτικών αφορά συχνά περισσότερο

21

ΕΕ C 326, 21.11.2001, σ. 1.
Στη βάση της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων, η Επιτροπή πρότεινε ένα
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης προοριζόµενο να αντικαταστήσει το ισχύον σύστηµα έκδοσης,
επιβάλλοντας σε κάθε εθνική δικαστική αρχή την υποχρέωση να αναγνωρίζει ipso facto, και µέσω
ελάχιστων διατυπώσεων, τα εντάλµατα σύλληψης και παράδοσης προσώπου που διαβιβάζονται από τη
δικαστική αρχή άλλου κράτους µέλους. Αυτή η πρόταση εγκρίθηκε από το Συµβούλιο το 2002.
ΕΕ L 344, 28.12.2001, σ. 76.
ΕΕ L 203, 01.08.2002, σ. 5.
COM (2001) 259 τελικό.
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του ενός κράτη µέλη, η παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί από τον χαρακτήρα
της να προσφέρει πραγµατική προστιθέµενη αξία στις εθνικές πολιτικές. Η θέσπιση αυτής
της απόφασης πλαισίου συνιστά πρόοδο στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών.
•

Στην ανακοίνωσή της του 2002 µε τον τίτλο "Προς µια ολοκληρωµένη διαχείριση των
εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης", η Επιτροπή συστήνει
ορισµένες βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες δράσεις για την ανάπτυξη κοινής
πολιτικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η εφαρµογή αυτών των δράσεων θα πρέπει να συµβάλει στην παρεµπόδιση της
διακίνησης ναρκωτικών που προορίζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Η κοινή δράση σχετικά µε τα νέα συνθετικά ναρκωτικά του Ιουνίου 1997 είναι χρήσιµος
µηχανισµός για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα συνθετικά ναρκωτικά και για
τον έλεγχο αυτών των ναρκωτικών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2002,
πέντε συνθετικά ναρκωτικά26 έχουν εξεταστεί στη βάση αυτών των διατάξεων. ∆ύο εξ
αυτών (4-MTA και PMMA) έχουν αποτελέσει το αντικείµενο µέτρων ελέγχου σε
ευρωπαϊκή κλίµακα. Έχουν επίσης εκδοθεί συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε το
GHB και την Ketamine, στα οποία συστήνεται η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της
κατάχρησης αυτών των ουσιών από την Ευρωπόλ και το ΕΚΠΝΤ για περίοδο ενός έτους.

•

Έχουν αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες για να µελετηθούν οι δυνατότητες συνδυασµού
των πληροφοριών του επιστηµονικού τοµέα της αστυνοµίας και των υπηρεσιών
καταστολής προκειµένου να καταπολεµηθεί η παραγωγή και η διακίνηση συνθετικών
ναρκωτικών. Για παράδειγµα, το σχέδιο CASE (Comprehensive Action against Synthetic
Drugs in Europe)27 αποτελεί σηµαντικό µέσο συνεργασίας στο εσωτερικό της Ένωσης, του
οποίου η εφαρµογή θεωρείται ως προτεραιότητα από τα κράτη µέλη. Μπορούν επίσης να
αναφερθούν τα σχέδια SMT (Ανάπτυξη εναρµονισµένης µεθόδου καθορισµού των
χαρακτηριστικών των αµφεταµινών) και CAPE (Κεντρικό πρόγραµµα ανάλυσης του
ecstasy).

•

Η Ευρωπόλ αξιολόγησε και βελτίωσε το σύστηµά της LOGO28 για τη συγκέντρωση,
αξιολόγηση και διάδοση βαλλιστικών δεδοµένων και δεδοµένων των υπηρεσιών
καταστολής σχετικά µε τις κατασχέσεις ecstasy, στο οποίο συµµετέχουν όλα τα κράτη
µέλη.

•

Όσον αφορά τα µέτρα που προορίζονται να αποτρέψουν την εκτροπή των χηµικών
πρόδροµων ουσιών, βελτιώθηκε και έγινε πιο συνεκτική σε κοινοτικό επίπεδο η
συνεργασία µε τη χηµική βιοµηχανία. Η Επιτροπή θέσπισε σειρά κατευθυντηρίων
γραµµών για τη χηµική βιοµηχανία µε στόχο τη βελτίωση της γνώσης της όσον αφορά τη
νοµοθεσία, την προώθηση της συνεργασίας µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές και την
ευαισθητοποίησή της στις νέες τάσεις και στα χηµικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται για
την παράνοµη κατασκευή συνθετικών ναρκωτικών. Γίνεται αναφορά στις κατευθυντήριες
γραµµές και στον κατάλογο χηµικών προϊόντων που υποβάλλονται σε εκούσια µέτρα
ελέγχου στην κοινοτική νοµοθεσία για τις πρόδροµες χηµικές ουσίες.

26
27

28

MBDB, 4-MTA, GHB, Ketamine και PMMA.
Πιλοτικό σχέδιο το οποίο ξεκίνησε από τη Σουηδία στον τοµέα της ανάλυσης των ξένων ουσιών που
περιέχονται στις αµφεταµίνες.
Αυτό το σύστηµα επιτρέπει στην Ευρωπόλ να εξετάζει µη προσωπικά δεδοµένα και φωτογραφίες
συνθετικών ναρκωτικών που προέρχονται από κατασχέσεις ναρκωτικών που αναφέρονται από τα κράτη
µέλη κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η ύπαρξη αντιστοιχιών και ενδεχόµενων συσχετισµών.
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•

Θεσπίστηκαν προτάσεις της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
του Συµβουλίου σχετικά µε µέτρα που πρέπει να ληφθούν για να εµποδιστεί η
εκτροπή ορισµένων ουσιών για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχότροπων
ουσιών. Αυτή η νοµοθεσία τροποποιήθηκε για να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις που
επήλθαν στη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών
και ψυχότροπων ουσιών του 1988 (υπάρχουν επί του παρόντος 23 ταξινοµηµένες
πρόδροµες χηµικές ουσίες) και για να διευκρινιστούν οι αναφορές στα µείγµατα και στις
ανακοινώσεις που προηγούνται της εξαγωγής.

3677/90

•

Προετοιµάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για να αντικαταστήσει την ισχύουσα οδηγία
92/109/EΟΚ σχετικά µε την παρασκευή και την εµπορία ορισµένων ουσιών που
χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχότροπων ουσιών29.
Αυτή η πρόταση προβλέπει την ενίσχυση των κανόνων που ισχύουν σχετικά µε ορισµένες
ουσίες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή παράνοµων ναρκωτικών. Ο νέος
κανονισµός θα περιλαµβάνει επίσης κανόνες για την παροχή αδειών εκµετάλλευσης, τις
δηλώσεις του πελάτη, την σήµανση καθώς και µια διαδικασία ελέγχου.

•

Μια συµφωνία για τον έλεγχο των χηµικών πρόδροµων ουσιών συνήφθη µεταξύ της
Κοινότητας και της Τουρκίας και θα υπογραφεί προσεχώς. Αυτή η συµφωνία αποσκοπεί
να βελτιώσει τη συνεργασία και να ενισχύσει τον έλεγχο των ανταλλαγών ταξινοµηµένων
χηµικών πρόδροµων ουσιών µεταξύ των κρατών µελών και της Τουρκίας.

•

Η κοινοτική νοµοθεσία για τις πρόδροµες ουσίες αποτέλεσε το αντικείµενο αξιολόγησης,
η οποία κατέληξε στην σύνταξη τελικής έκθεσης.

•

Κατά τη σύνοδο του 2001 της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για τα ναρκωτικά, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο καλούσε τη διεθνή κοινότητα να
λάβει περαιτέρω µέτρα για να αποτρέψει την εκτροπή πρόδροµων ουσιών που
χρησιµοποιούνται στην παράνοµη παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών. Το επόµενο
στάδιο υπήρξε η διοργάνωση µεγάλης διεθνούς συνεδρίασης για τις διεγερτικές πρόδροµες
ουσίες της κατηγορίας των αµφεταµινών τον Ιούνιο του 2002 στην Ουάσινγκτον που
χρηµατοδοτήθηκε εν µέρει από την Επιτροπή και κατά τη διάρκεια της οποίας
συγκροτήθηκε Task Force για την εξακολούθηση των εργασιών.

•

Πολλά κράτη µέλη και η Επιτροπή ανέπτυξαν ειδικότερα δραστηριότητες στο πλαίσιο δύο
διεθνών δράσεων που διεξάγονται επί του παρόντος µε σκοπό να εµποδισθεί η εκτροπή
χηµικών πρόδροµων ουσιών, η δράση "Purple" και η δράση "Topaz". Η δράση "Purple"
αποτελεί εθελοντική διεθνή πρωτοβουλία η οποία προορίζεται να εντοπίσει τις επιµέρους
αποστολές υπερµαγγανικού καλίου στις διεθνείς συναλλαγές για να αποτραπούν οι
εκτροπές προς παράνοµα κυκλώµατα που καταλήγουν στην παραγωγή κοκαΐνης. Η δράση
"Topaz" αποτελεί παρόµοια πρωτοβουλία µε σκοπό να εµποδίσει την εκτροπή οξεικού
ανυδρίτη στην παράνοµη παραγωγή ηρωίνης.

•

Η οδηγία 2001/97/EΚ για την πρόληψης της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες εγκρίθηκε τον
∆εκέµβριο του 2001. Επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/308/EΟΚ του
Συµβουλίου για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες30 διευρύνοντας

29
30

COM (2002) 494 τελικό.
ΕΕ L166, 28.06.1991, σ. 77.
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τον ορισµό της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες καθώς και τον
κατάλογο των οργάνων που διορίζονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που αφορά τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
•

Η απόφαση του Συµβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 200031 θέτει τις βάσεις για την
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των µονάδων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών (ΜΧΠ)
των κρατών µελών όσον αφορά την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.

•

Ένα πιλοτικό σχέδιο ανάπτυξης της αυτόµατης ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών
µεταξύ µονάδων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών τέθηκε επίσης σε εφαρµογή (το
σχέδιο FIUNET) και η συνέχισή του εξετάζεται στις υπηρεσίες του Συµβουλίου και της
Επιτροπής.

•

Η απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου του Ιουνίου 2001 σχετικά µε τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες32 επιβάλλει στα κράτη µέλη την υποχρέωση να
θεσπίζουν νοµοθεσία και διαδικασίες που να επιτρέπουν την κατάσχεση των προϊόντων
εγκλήµατος κατόπιν αιτήσεως άλλου κράτους µέλους.

•

Όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία, η σύµβαση για την αµοιβαία δικαστική συνδροµή
επί ποινικών υποθέσεων µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Μαΐου
2000 και το πρωτόκολλό της του 2001 πρέπει να επικυρωθούν από όλα τα κράτη µέλη
πριν από τα τέλη του 2002. Αυτή η σύµβαση επιτρέπει τη δηµιουργία κοινών οµάδων
έρευνας. Επιπλέον, θεσπίστηκε από το Συµβούλιο τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους
απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινές οµάδες έρευνας33. Ορισµένες
άλλες σηµαντικές πρωτοβουλίες που θεσπίστηκαν για την ενίσχυση της δικαστικής
συνεργασίας αφορούν επίσης τον τοµέα των ναρκωτικών: το ευρωπαϊκό δικαστικό
δίκτυο34, η Eurojust35 και το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης.

•

Η σύµβαση σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή και τη συνεργασία µεταξύ των τελωνιακών
διοικήσεων (Νάπολη II)36 δηµιουργεί τη νοµική βάση της αµοιβαίας βοήθειας και της
συνεργασίας µεταξύ των τελωνιακών αρχών και άλλων αρχών των κρατών µελών που
είναι αρµόδιες για την εφαρµογή των διατάξεων µε σκοπό την (α) πρόληψη και
διερεύνηση παραβάσεων των εθνικών τελωνιακών διατάξεων και (β) τη δίωξη και
καταστολή των παραβάσεων των κοινοτικών και εθνικών τελωνιακών διατάξεων. Αυτή η
σύµβαση µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία κοινών οµάδων έρευνας.

31

ΕΕ L 271, 24.10.2000, σ. 4.
ΕΕ L 182, 05.07.2001, σ. 1.
ΕΕ L 162, 20.06.2002, σ. 1.
Στη βάση του προγράµµατος δράσης σχετικά µε το οργανωµένο έγκληµα του 1997, το Συµβούλιο θέσπισε
τον Ιούνιο του 1998 κοινή δράση για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου. Αυτό το δίκτυο
εγκαινιάστηκε επίσηµα στις 25 Σεπτεµβρίου 1998. Παρέχει νοµικές και πρακτικές πληροφορίες για την
αµοιβαία δικαστική συνδροµή στους επαγγελµατίες του νοµικού τοµέα και, κατά γενικό τρόπο,
χρησιµοποιείται για να βελτιώσει τον συντονισµό της δικαστικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών.
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Μάρτιο του 2002 η Eurojust. Αποτελείται από εθνικούς εισαγγελείς και δικαστές, αποσπασµένους από
κάθε κράτος µέλος. Η Eurojust έχει σαν καθήκον να διευκολύνει και να βελτιώνει τον συντονισµό µεταξύ
των εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες για την άσκηση δίωξης και να παρέχει την υποστήριξή της στις
έρευνες που πραγµατοποιούνται στις υποθέσεις οργανωµένου εγκλήµατος. Συνεργάζεται στενά µε το
ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο, ιδιαίτερα για να απλοποιήσει την εκτέλεση των δικαστικών παραγγελιών.
ΕΕ C 24, 23.01.1998, σ. 2.
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Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο της ΕΕ
•

Η συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόµου των κρατών µελών που είναι
επιφορτισµένες µε την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών πρέπει να
ενταθεί, τόσο στο επίπεδο της ΕΕ όσο και σε διµερές επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της
συνεργασίας µε την Ευρωπόλ.

•

Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα εξακολούθησης των εργασιών στον συγκεκριµένο
τοµέα στη βάση των διαφόρων πρωτοβουλιών που αναφέρονται από τα κράτη µέλη στην
"Παρακολούθηση της προόδου" και στις οποίες συµµετέχουν πολλά κράτη µέλη.

•

Πρέπει να χρησιµοποιηθούν πλήρως όλα τα νοµικά µέσα που προβλέπουν τη δηµιουργία
κοινών οµάδων έρευνας για να δοθεί νέο έναυσµα στη δηµιουργία τέτοιων οµάδων µεταξύ
των κρατών µελών.

•

Πρέπει να ενθαρρυνθεί και να αναπτυχθεί η διάδοση και η χρήση της σήµανσης των
εµπόρων ναρκωτικών στα κύρια διεθνή αεροδρόµια για να δοθεί η δυνατότητα σύλληψής
τους και να συγκεντρωθούν πληροφορίες ικανές να βοηθήσουν στην εξάρθρωση των
ενεχόµενων οµάδων οργανωµένου εγκλήµατος.

•

Οι κοινές ενέργειες ελέγχου πρέπει να επικεντρώνονται στα κύρια δροµολόγια των
ναρκωτικών, δίνοντας έµφαση στη συγκέντρωση πληροφοριών για τις οµάδες που
διοργανώνουν την παράνοµη διακίνηση και εξασφαλίζοντας την πλήρη συµµετοχή της
Ευρωπόλ.

•

Η συνεργασία µεταξύ των αξιωµατικών της υπηρεσίας ναρκωτικών των κρατών µελών
πρέπει να εντατικοποιηθεί. Πρέπει επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα να υπάρχουν κοινοί
αξιωµατικοί σύνδεσµοι σε διάφορα κράτη µέλη τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες.

•

Μετά την αξιολόγηση της κοινής δράσης για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά, θα επέλθουν
τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για να ενισχυθεί η καταπολέµηση των συνθετικών
ναρκωτικών.

•

Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να ενσωµατωθεί στις εθνικές νοµοθεσίες ταξινόµηση
των ειδικών οµάδων συνθετικών ναρκωτικών για να διευκολυνθεί η εξέταση του
συγκεκριµένου ζητήµατος από τα κράτη µέλη και ο συντονισµός της δράσης τους στον
συγκεκριµένο τοµέα.

•

Μετά την αξιολόγηση της κοινοτικής νοµοθεσίας για τις πρόδροµες ουσίες, θα
πραγµατοποιηθεί διαβούλευση µε τα κράτη µέλη σχετικά µε τις πιθανές τροποποιήσεις της
νοµοθεσίας, των κατευθυντηρίων γραµµών και των πρακτικών.

•

Μετά τη µεγάλη διεθνή σύνοδο για τις διεγερτικές πρόδροµες ουσίες της κατηγορίας των
αµφεταµινών που πραγµατοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον τον Ιούνιο του 2002 και κατά τη
διάρκεια της οποίας δηµιουργήθηκε εξειδικευµένη Task Force στον συγκεκριµένο τοµέα,
προβλέπεται σύσκεψη για τον ∆εκέµβριο 2002. Με αυτή την ευκαιρία, οµάδες εργασίας
θα επιφορτιστούν µε την ευθύνη να λάβουν ορισµένα µέτρα και να υποβάλλουν έκθεση
στην Task Force. Αυτό θα καταλήξει σε νέες συγκεκριµένες ενέργειες µε σκοπό να
εµποδιστεί η εκτροπή διεγερτικών πρόδροµων ουσιών της κατηγορίας των αµφεταµινών.
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•

Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα δηµιουργίας κοινής βάσης δεδοµένων για τις
πρόδροµες ουσίες συνθετικών ναρκωτικών.

•

Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόµου
που είναι επιφορτισµένες µε την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες πρέπει να ενισχυθεί.

3.5.

∆ιεθνές επίπεδο

3.5.1.

∆ιεύρυνση

Επιτεύγµατα στο επίπεδο των κρατών µελών
•

Όλες οι χώρες συµµετέχουν και διαθέτουν σηµαντικούς πόρους για τη συνεργασία µε όλες
σχεδόν τις υποψήφιες χώρες.

Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο των κρατών
µελών
•

Τα κράτη µέλη πρέπει να εξακολουθήσουν και να βελτιώσουν τη συνεργασία τους µε τις
υποψήφιες χώρες.

Επιτεύγµατα στο επίπεδο της ΕΕ
•

Η σηµασία της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης κατά των ναρκωτικών της ΕΕ ως
υποδείγµατα για την επεξεργασία συνολικών, ισορροπηµένων και ολοκληρωµένων
εθνικών πολιτικών κατά των ναρκωτικών στις υποψήφιες χώρες τονίστηκε σε κοινή
δήλωση των κρατών µελών, της Επιτροπής και των υποψηφίων χωρών η οποία υπεγράφη
στις 28 Φεβρουαρίου 200237. Μετά την κοινή δήλωση ακολούθησε σύσκεψη µεταξύ των
µελών της οριζόντιας οµάδας "Ναρκωτικά" και των υποψήφιων χωρών τον Ιούνιο του
2002. Μετά από αυτή τη σύσκεψη, πραγµατοποιήθηκε στη Μαδρίτη διάσκεψη ΕΕυποψήφιες χώρες για τα ναρκωτικά.

•

Τα στοιχεία που αφορούν τα ναρκωτικά του κεφαλαίου ∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές
Υποθέσεις του κεκτηµένου της ΕΕ ολοκληρώθηκαν για δέκα υποψήφιες χώρες στο
πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης.

•

Η Επιτροπή ξεκίνησε επίσηµες διαπραγµατεύσεις µε τις υποψήφιες χώρες µε σκοπό τη
συµµετοχή τους στις εργασίες του ΕΚΠΝΤ.

•

Ο κανονισµός που αφορά την σύσταση του ΕΚΠΝΤ τροποποιήθηκε για να επιτρέψει τη
µεταφορά τεχνογνωσίας στις υποψήφιες χώρες38.

•

Το πρόγραµµα PHARE απεδείχθη ιδιαίτερα χρήσιµο για την σταδιακή εξοικείωση των
υποψηφίων χωρών µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα των ναρκωτικών. Επέτρεψε την
εντατικοποίηση της συνεργασίας µε αυτές τις χώρες για τη µείωση της προσφοράς και της
ζήτησης. Τα σχέδια αδελφοποίησης, στα πλαίσια των οποίων εµπειρογνώµονες κάποιου
κράτους µέλους βοηθούν την υποψήφια χώρα σε συγκεκριµένο τοµέα, διαδραµάτισαν

37

Κοινή δήλωση των υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υποψηφίων
χωρών σχετικά µε τα ναρκωτικά (Cordrogue 07 REV 2/2002 της 15.02.2002).
ΕΕ L 253, 07.10.2000, σ. 1.
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σηµαντικό ρόλο. Συνολικά, διατέθηκαν 20 εκατ. ευρώ για δραστηριότητες ελέγχου των
ναρκωτικών δυνάµει του προγράµµατος PHARE 2000. Ένα συµπληρωµατικό ποσό2 εκατ.
ευρώ διατέθηκε σε ένα κοινό σχέδιο ΕΚΠΝΤ-PHARE µε σκοπό την προετοιµασία της
συµµετοχής των υποψηφίων χωρών στις εργασίες του ΕΚΠΝΤ.
•

Η χρηµατοπιστωτική υποστήριξη προ της προσχώρησης προβλέπει υποστήριξη της
Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας για να τους επιτρέψει να εξοικειωθούν µε τα
σχετικά µε τα ναρκωτικά τµήµατα του κεφαλαίου ∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
του κοινοτικού κεκτηµένου. Αυτή η προενταξιακή χρηµατοδοτική υποστήριξη θα
επιτρέψει επίσης να υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι για να υποστηριχθεί η συµµετοχή
αυτών των χωρών σε πολλά κοινοτικά προγράµµατα και υπηρεσίες, κυρίως στις
δραστηριότητες του ΕΚΠΝΤ ή του 6ου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη.

•

Η Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα ένα σχέδιο δηµιουργίας ενός εστιακού σηµείου στην
Τουρκία για τη συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την κατάσταση στον τοµέα των
ναρκωτικών µε σκοπό τη συµµετοχή αυτής της χώρας στο δίκτυο πληροφόρησης (Reitox)
του ΕΚΠΝΤ.

•

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δηµιούργησαν βάση δεδοµένων για τα σχέδια τεχνικής
υποστήριξης που εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη και την Κοινότητα στις υποψήφιες
χώρες. ∆ιαχειριζόµενη από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, η βάση αυτή έχει σαν στόχο να
αποτρέψει τους κινδύνους επανάληψης και επικάλυψης στον σχεδιασµό και την εφαρµογή
σχεδίων από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη.

Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο της ΕΕ
•

Πρέπει να εγκαθιδρυθεί στενή συνεργασία σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο µε τις
υποψήφιες χώρες κατά την εφαρµογή της κοινής δήλωσης σχετικά µε τα ναρκωτικά και
των σχετικών µε τα ναρκωτικά τµηµάτων του κεφαλαίου ∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές
Υποθέσεις του κοινοτικού κεκτηµένου.

•

Οι διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τη συµµετοχή των υποψηφίων χωρών στις εργασίες του
ΕΚΠΝΤ πρέπει να διεξαχθούν καλώς.

•

Σε πολιτικό επίπεδο ιδιαίτερα, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνει τις υποψήφιες
χώρες να παρέχουν πολιτική υποστήριξη στη δηµιουργία σταθερών θεσµικών και νοµικών
βάσεων για την επί τόπου εργασία στον τοµέα των ναρκωτικών και τη δηµιουργία
σχέσεων και αποτελεσµατικής συνεργασίας µε το ΕΚΠΝΤ, την Ευρωπόλ και άλλους
οργανισµούς. Οι υποψήφιες χώρες πρέπει να ενθαρρυνθούν για να ενισχύσουν τις
συνολικές ικανότητές τους, κυρίως από άποψη διοικητικής ικανότητας και ικανότητας
συνεργασίας µεταξύ αρµοδίων υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τοµέα των συνθετικών
ναρκωτικών και των πρόδροµων ουσιών.

•

Τα υπάρχοντα επί του παρόντος στον τοµέα των ναρκωτικών σχέδια δυνάµει του
προγράµµατος Phare και της προενταξιακής χρηµατοπιστωτικής υποστήριξης θα πρέπει να
διεξαχθούν καλώς. Στο µέλλον, οι ενισχύσεις πρέπει να χορηγούνται στη βάση
συγχρηµατοδότησης ή άλλων προϋποθέσεων ικανών να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση
και να οδηγήσουν τοιουτοτρόπως τις δικαιούχους χώρες να αναλάβουν πραγµατική
πολιτική δέσµευση στον τοµέα των ναρκωτικών.
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•

Η βάση δεδοµένων για τα σχέδια τεχνικής βοήθειας που έχει δηµιουργηθεί από τα κράτη
µέλη και την Κοινότητα στις υποψήφιες χώρες πρέπει να συνεχίσει να ενηµερώνεται.

3.5.2.

∆ιεθνής συνεργασία

Επιτεύγµατα στο επίπεδο των κρατών µελών
•

Τα κράτη µέλη διαθέτουν σηµαντικούς πόρους σε σχέδια κατά των ναρκωτικών στις τρίτες
χώρες, ιδιαίτερα στη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική καθώς και στην Ασία.

•

Τα κράτη µέλη ενίσχυσαν τη συνεργασία τους µε τις χώρες TACIS και µε το Ιράν και το
Αφγανιστάν. Επιπλέον, το Ηνωµένο Βασίλειο διαδραµατίζει κινητήριο ρόλο στο
συντονισµό των προσπαθειών που καταβάλλονται σε διεθνή κλίµακα για να υποστηριχθεί
η αφγανική κυβέρνηση στον αγώνα της κατά των ναρκωτικών, όπως αυτό αποφασίστηκε
κατά τη συνεδρίαση των χορηγών που πραγµατοποιήθηκε τον τελευταίο Απρίλιο στη
Γενεύη. Η Γερµανία διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των
αφγανικών υπηρεσιών επιβολής του νόµου. Η Ιταλία έχει αναλάβει τον ίδιο ρόλο σε σχέση
µε την ανάπτυξη του δικαστικού συστήµατος.

•

Η ODCCP39 παραµένει σηµαντικός διεθνής εταίρος των κρατών µελών ως πηγή
τεχνογνωσίας και υπηρεσία εφαρµογής των σχεδίων συνεργασίας µε τις τρίτες χώρες.

Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο των κρατών
µελών
•

Τα κράτη µέλη χορήγησαν πολύ λιγότερες πληροφορίες σχετικά µε τη δράση τους στη
διεθνή σκηνή από ό,τι έπραξαν για πολλούς άλλους τοµείς που καλύπτονται από το σχέδιο
δράσης. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι επιλέγουν να διαθέσουν πόρους σε ορισµένες
περιοχές στη βάση κριτηρίων διαφορετικών από εκείνα που ισχύουν για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών. Μια τέτοια προσέγγιση θα µπορούσε να εµποδίσει την
ανάπτυξη συντονισµένης διεθνούς δράσης στον τοµέα των ναρκωτικών.

Επιτεύγµατα στο επίπεδο της ΕΕ
•

Όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης και στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2001, η
Επιτροπή συγκεντρώνει τις προσπάθειές της στις χώρες και περιοχές παραγωγής και
διέλευσης των ναρκωτικών, ιδιαίτερα στα δύο βασικά δροµολόγια διοχέτευσης των
ναρκωτικών στην ΕΕ που είναι το δροµολόγιο της ηρωίνης από το Αφγανιστάν µέχρι την
ΕΕ, µέσω της Κεντρικής Ασίας, του Ιράν, του Καυκάσου, της Τουρκίας, της Ανατολικής
Ευρώπης και των Βαλκανίων και το δροµολόγιο της κοκαΐνης από τη Λατινική Αµερική
µέσω της Καραϊβικής.

•

Έχει ήδη ληφθεί σειρά µέτρων όσον αφορά το δροµολόγιο της ηρωίνης στην Κεντρική
Ασία και τον Καύκασο, την Ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία, για να τεθεί σε
εφαρµογή ένα "σύστηµα φίλτρου" µεταξύ του Αφγανιστάν και της ∆υτικής Ευρώπης. Το
σχέδιο δράσης ΕΕ-Κεντρική Ασία στον τοµέα των ναρκωτικών εγκρίθηκε από την ΕΕ και
από τις τέσσερις δηµοκρατίες της Κεντρικής Ασίας. Το Πακιστάν προστέθηκε πρόσφατα
στον κατάλογο χωρών που τυγχάνουν εµπορικών προτιµήσεων σε σχέση µε την προώθηση
των εξαγωγών και των γενεσιουργών εισοδήµατος δραστηριοτήτων που µπορούν να
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Υπηρεσία ελέγχου των ναρκωτικών και πρόληψης του εγκλήµατος των Ηνωµένων Εθνών.
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αντικαταστήσουν την παραγωγή και τη διακίνηση ναρκωτικών [το καθεστώς "Ναρκωτικά"
του Συστήµατος Γενικευµένων Προτιµήσεων (ΣΓΠ)].
•

Η Επιτροπή εργάζεται τώρα στο Αφγανιστάν για να αναπτύξει ένα πρόγραµµα
πραγµατικής αποκατάστασης µε βάση τη δηµιουργία εναλλακτικών οικονοµικών
δραστηριοτήτων και πιστωτικών συστηµάτων στις αγροτικές ζώνες, τη γενική βελτίωση
και ενίσχυση των υποδοµών και της κοινωνικής δράσης σε κεντρικό και επαρχιακό
επίπεδο, κατά τρόπο ώστε να τεθούν οι βάσεις για µακροπρόθεσµη σταθερή ανάπτυξη.
Εκτιµάται ότι το 2002, σχέδια της ΕΕ αξίας 40 εκατ. ευρώ περίπου είχαν σαν πλαίσιο τις
περιοχές του Αφγανιστάν που εξαρτώνται από την καλλιέργεια της παπαρούνας και τις
περιοχές που παρέχουν εποχιακή εργασία κατά τη στιγµή της συγκοµιδής.

•

Στα Βαλκάνια το πρόβληµα των ναρκωτικών, και ιδιαίτερα εκείνο του λαθρεµπορίου
ναρκωτικών, θεωρείται µια από τις βασικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της εφαρµογής
του προγράµµατος CARDS στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.
Τα προβλεπόµενα στο θέµα αυτό µέτρα συνίστανται, αφενός, στην ενίσχυση των
συνολικών ικανοτήτων καταπολέµησης του εγκλήµατος (νοµικό και δικαστικό πλαίσιο και
ικανότητες έρευνας) και, αφετέρου, στην παροχή εξειδικευµένης κατάρτισης,
υποστηρίζοντας κυρίως ένα περιφερειακό δίκτυο πληροφοριών για τα ναρκωτικά.

•

Στη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική, η ΕΕ και τα κράτη µέλη συνεχίζουν να
αναπτύσσουν δραστηριότητες όσον αφορά τον πολιτικό διάλογο, τη χρηµατοδότηση
σχεδίων συνεργασίας και τη χορήγηση εµπορικών προτιµήσεων δυνάµει του "καθεστώτος
για τα ναρκωτικά ΣΓΠ" στις χώρες των Άνδεων και της Κεντρικής Αµερικής. Πολλοί
µηχανισµοί διαβούλευσης χρησιµοποιούνται για την ενίσχυση της συνεργασίας και τον
συντονισµό, όπως είναι ο µηχανισµός συντονισµού και συνεργασίας στον τοµέα των
ναρκωτικών µεταξύ της ΕΕ, της Λατινικής Αµερικής και των χωρών της Καραϊβικής και ο
διάλογος υψηλού επιπέδου µεταξύ της ΕΕ και της κοινότητας των Άνδεων για τα
ναρκωτικά. Η Επιτροπή προγραµµατίζει για το 2002 περιφερειακή δράση που θα διεξαχθεί
µε την περιφέρεια των Άνδεων προκειµένου να αποτραπεί η εκτροπή πρόδροµων ουσιών.
Όσον αφορά την Καραϊβική, και για να εξασφαλιστεί η συνέχεια των πρωτοβουλιών που
ελήφθησαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης των Μπαρµπάντος, ο έλεγχος ναρκωτικών θα
αποτελέσει µια από τις ενέργειες που θα υποστηριχθούν από το 9ο περιφερειακό
πρόγραµµα για την Καραϊβική του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (2002-2007).

•

Όσον αφορά τις χώρες της Μεσογείου, όλες οι συµφωνίες σύνδεσης µε αυτές τις χώρες
(Ισραήλ, Τυνησία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αίγυπτος, Λίβανος, Αλγερία και Συρία40) που
θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης περιλαµβάνουν ένα
άρθρο για τα ναρκωτικά, το οποίο αφορά επίσης τόσο τη µείωση της προσφοράς όσο και
τη µείωση της ζήτησης. Η εφαρµογή αυτών των συµφωνιών θα συµβάλλει στην προώθηση
της συνεργασίας µε τις χώρες της Μεσογείου στους διάφορους τοµείς µεταξύ των οποίων
και ο τοµέας των ναρκωτικών. Ένα πρόγραµµα περιφερειακής συνεργασίας στον τοµέα
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων το οποίο ξεκίνησε κατά την υπουργική
διάσκεψη Euro-Med 2002 στη Valencia ανακηρύσσει την καταπολέµηση των ναρκωτικών
σε απόλυτη προτεραιότητα της συνεργασίας µεταξύ των δύο περιοχών. Εξετάζεται ένα
σχέδιο κατάρτισης των αστυνοµικών, µε σκοπό να βελτιωθεί η λειτουργική συνεργασία
στον αστυνοµικό τοµέα, κυρίως όσον αφορά την καταπολέµηση της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών.

40

Οι συµφωνίες σύνδεσης µε αυτές τις χώρες έχουν όλες υπογραφεί, εξαιρουµένης της συµφωνίας µε τη
Συρία, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγµάτευσης.
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•

Οι διεθνείς προσπάθειες της ΕΕ πρέπει επίσης να συµπεριλάβουν εκείνες τις τρίτες χώρες
που παράγουν ναρκωτικά ή αποτελούν χώρες διέλευσης για ναρκωτικά που εισέρχονται
στην ΕΕ, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Λευκορωσία. Το σχέδιο δράσης
της ΕΕ για την κοινή δράση της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος ορίζει τα ναρκωτικά ως τοµέα προτεραιότητας της δικαστικής
συνεργασίας και της συνεργασίας των υπηρεσιών επιβολής του νόµου για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ στον τοµέα της
∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά µε την Ουκρανία προβλέπει
υποστήριξη για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης και της κατάχρησης
ναρκωτικών ιδιαίτερα στον τοµέα της πρόληψης και της αποκατάστασης. Το πρόγραµµα
κατά των ναρκωτικών της Λευκορωσίας, της Ουκρανίας και της Μολδαβίας (BUMAD)
στοχεύει στην ενίσχυση των νοµικών και διοικητικών διαρθρώσεων και στην υποστήριξη
των προσπαθειών αυτών των χωρών να καταπολεµήσουν την παράνοµη διακίνηση
ναρκωτικών.

•

Τα σχέδια κατά των ναρκωτικών της Επιτροπής χρηµατοδοτούνται ουσιαστικά από τα
γεωγραφικά κονδύλια του προϋπολογισµού. Οι δαπάνες για σχέδια κατά των ναρκωτικών
δυνάµει αυτών των κονδυλίων του προϋπολογισµού συµπληρώνονται από τις δαπάνες που
υπάγονται στο κονδύλιο Β7-6310 (προγράµµατα συνεργασίας Βορρά-Νότου στην
καταπολέµηση της τοξικοµανίας), το οποίο αποτελεί συνολικό και θεµατικό µέσο που
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή πιλοτικών σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο
στον τοµέα των ναρκωτικών.

•

Περίπου το ήµισυ των σχεδίων κατά των ναρκωτικών (και περίπου το 80% της
χρηµατοδότησης αυτών των σχεδίων) που εφαρµόζονται από την ΕΕ και τα κράτη µέλη
της στις αναπτυσσόµενες χώρες αφορούν τη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική. Για
αυτές τις περιοχές, το σχετικό ποσό ανέρχεται σε 241 εκατ. ευρώ περίπου. Το άλλο µισό
αφορά σχέδια που εφαρµόζονται στα δροµολόγια της ηρωίνης (για την οποία η ΕΕ διέθεσε
χρηµατοδότηση περίπου 22 εκατ. ευρώ), καθώς και άλλα σχέδια που διεξάγονται στις
διάφορες χώρες της Ασίας και της Αφρικής στα οποία η ΕΕ προσέφερε την υποστήριξή
της για την καταπολέµηση των ναρκωτικών (40 εκατ. ευρώ).

•

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δηµιούργησαν µια βάση δεδοµένων για τα σχέδια τεχνικής
βοήθειας που εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη και την Κοινότητα στις τρίτες χώρες στον
τοµέα των ναρκωτικών. Η βάση αυτή, την οποία διαχειρίζονται οι υπηρεσίες της
Επιτροπής, έχει σαν στόχο να αποτρέψει τα ενδεχόµενα επανάληψης και επικάλυψης στον
σχεδιασµό και την εφαρµογή σχεδίων από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη.

•

Η Επιτροπή θεωρεί το ΕΚΠΝΤ ως σηµαντικό διεθνή εταίρο στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων κατά των ναρκωτικών. Επιθυµεί να διερευνήσει νέους τοµείς
συνεργασίας και να εξακολουθήσει την οικονοµική συνεργασία του µε το UNDCP41.
Άλλοι οργανισµοί των Ηνωµένων Εθνών (για παράδειγµα, UNESCO και UNDP) θέτουν
σε εφαρµογή σχέδια της ΕΕ που επικεντρώνονται στα ναρκωτικά ή των οποίων
ουσιαστικό στοιχείο αποτελούν τα προβλήµατα που έχουν σχέση µε τα ναρκωτικά.

•

Τα κράτη µέλη της ΕΕ και η Επιτροπή συµµετέχουν ενεργά στις εργασίες της επιτροπής
ναρκωτικών των Ηνωµένων Εθνών και στην επεξεργασία των θέσεων της ΕΕ για τις
συσκέψεις της επιτροπής αυτής.

41

Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για τον διεθνή έλεγχο των ναρκωτικών.
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•

Η οµάδα του ∆ουβλίνου παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της άτυπο
µηχανισµό συζήτησης πολιτικών ζητηµάτων που έχουν σχέση µε τα ναρκωτικά µε
ορισµένο αριθµό σηµαντικών διεθνών εταίρων. Πέραν αυτών των στοχοθετηµένων
συζητήσεων για πολιτικά ζητήµατα, αυτή η οµάδα εξετάζει το πρόβληµα των ναρκωτικών
σε συγκεκριµένες περιοχές, στη βάση περιφερειακών εκθέσεων που συντάσσονται από τις
περιφερειακές προεδρίες της.

Τοµείς στους οποίους πρέπει να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο επίπεδο της ΕΕ
•

Η διεθνής δράση µπορεί να βελτιωθεί µε πιο αποτελεσµατικό συντονισµό, στο επίπεδο της
ΕΕ, των µέτρων που εφαρµόζονται στις τρίτες χώρες. Σχετικά µε το θέµα, πρέπει να
καθοριστούν σαφείς γεωγραφικές προτεραιότητες για τη δράση κατά των ναρκωτικών της
ΕΕ στις τρίτες χώρες.

•

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως µέλους της διεθνούς κοινότητας, όσον αφορά το
Αφγανιστάν θα πρέπει να αποβλέπουν στην υποστήριξη της αφγανικής κυβέρνησης για
την εξάλειψη της καλλιέργειας της παπαρούνας που χρησιµεύει για την παραγωγή οπίου
και στην εξάρθρωση των δικτύων, στον τερµατισµό της οικονοµικής και κοινωνικής
εξάρτησης από τα οπιούχα και στη µείωση της ζήτησης οπιούχων και άλλων ναρκωτικών
στο Αφγανιστάν και σε όλη τη Νοτιοδυτική Ασία. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συντονιστεί
η διεθνής υποστήριξη στον τοµέα της καταπολέµησης των ναρκωτικών στο Αφγανιστάν.

•

Το κονδύλιο του προϋπολογισµού B7-6310 (προγράµµατα συνεργασίας Βορρά-Νότου για
την καταπολέµηση της τοξικοµανίας) αποτέλεσε πρόσφατα το αντικείµενο εξωτερικής
αξιολόγησης. Το διαθέσιµο ποσό δυνάµει αυτού του κονδυλίου µειώθηκε πρόσφατα. Η
Επιτροπή εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να δοθεί συνέχεια στα συµπεράσµατα
και τις συστάσεις της αξιολόγησης καθώς και στην απόφαση της αρµόδιας για τον
προϋπολογισµό αρχής.

•

Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις θέσεις της ΕΕ
στους διεθνείς οργανισµούς που ασχολούνται µε το πρόγραµµα των ναρκωτικών, ιδιαίτερα
στην επιτροπή ναρκωτικών των Ηνωµένων Εθνών.

•

Η βάση δεδοµένων για τα σχέδια τεχνικής βοήθειας που εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη
και την Κοινότητα στις τρίτες χώρες πρέπει να συνεχίσει να ενηµερώνεται.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Από την έγκριση της στρατηγικής κατά των ναρκωτικών της ΕΕ τον ∆εκέµβριο του 1999 και
του σχεδίου δράσης τον Ιούνιο του 2000, πραγµατοποιήθηκε σηµαντική πρόοδος όσον αφορά
την εφαρµογή του σχεδίου δράσης από όλους τους φορείς και σε όλους τους καλυπτόµενους
τοµείς.
• Η στρατηγική κατά των ναρκωτικών και το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά των ναρκωτικών
2000-2004 αποτέλεσαν κεντρικό σηµείο αναφοράς για όλους τους φορείς που συµµετείχαν
στην εφαρµογή τους. Εξασφάλισαν ένα πλαίσιο για όλες τις δραστηριότητες και τις
πρωτοβουλίες που διεξήχθησαν στον τοµέα των ναρκωτικών στα κράτη µέλη και στο
επίπεδο της ΕΕ.
• Το σχέδιο δράσης είναι εκτεταµένο και καλύπτει µεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων στον
τοµέα των ναρκωτικών.
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• Πολλές πρωτοβουλίες έχουν θεσπιστεί από το Συµβούλιο στη βάση της στρατηγικής και
του σχεδίου δράσης κατά των ναρκωτικών της ΕΕ και εξετάζονται πολλές σηµαντικές
προτάσεις της Επιτροπής ή των κρατών µελών (βλ. παράρτηµα 3).
• Ισορροπηµένα εθνικά σχέδια δράσης καταρτίστηκαν από πολλά κράτη µέλη σύµφωνα µε
τις αρχές του σχεδίου δράσης της ΕΕ.

Παρά ταύτα πρέπει ακόµα να γίνουν πολλές προσπάθειες, όπως καταδεικνύει η ανάλυση που
γίνεται στο κεφάλαιο 3 της παρούσας ανακοίνωσης. Ορισµένα σηµεία χρειάζονται ιδιαίτερη
προσοχή:
• Το θέµα των συνθετικών ναρκωτικών πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της, όπως το τόνισαν οι
υπουργοί δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων της ΕΕ που συνήλθαν στη ∆ανία τον
τελευταίο Σεπτέµβριο.
• Πρέπει να αναπτυχθεί η αξιολόγηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων κατά των
ναρκωτικών που διεξάγονται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Σχετικά µε το θέµα αυτό η
έρευνα µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο επιτρέποντας την υιοθέτηση προσέγγισης
µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα.
• Πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία µε τις υποψήφιες χώρες κατά την εφαρµογή της
κοινής δήλωσης για τα ναρκωτικά και των σχετικών µε τα ναρκωτικά τµηµάτων του
κεφαλαίου δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις του κοινοτικού κεκτηµένου.
• Είναι απαραίτητο να υπάρξει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποτελεσµατικός
συντονισµός των ενεργειών που διεξάγονται στις τρίτες χώρες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις
κύριες χώρες παραγωγής και διέλευσης.

Για να προωθηθούν οι δραστηριότητες εφαρµογής του σχεδίου δράσης κατά των ναρκωτικών
της ΕΕ και να προετοιµαστεί η τελική αξιολόγηση, η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα:
(α) Θα πρέπει να προσδιοριστούν προτεραιότητες µεταξύ των δραστηριοτήτων που ορίζονται
στο σχέδιο δράσης κατά τρόπο ώστε να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στις ουσιαστικές
δραστηριότητες. Θα πρέπει, ενδεχοµένως, να καθοριστούν προθεσµίες για την υλοποίηση
αυτών των προτεραιοτήτων. Θα πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή ένας µηχανισµός ελέγχου της
κατάστασης προόδου.
(β) Μια οµάδα συντονισµού, απαρτιζόµενη από αντιπροσώπους της Επιτροπής, της
προεδρίας του Συµβουλίου, της Ευρωπόλ και του ΕΚΠΝΤ, πρέπει να δηµιουργηθεί το 2003
από την προεδρία και την Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να ορίσει τον
αντιπρόσωπό του στο πλαίσιο αυτής της οµάδας. Αυτή η οµάδα θα εποπτεύει και θα
καθοδηγεί την προετοιµασία της τελικής αξιολόγησης που θα διεξαχθεί από την Επιτροπή.
Θα προσφέρει κυρίως κατευθύνσεις για τη µεθοδολογία και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν
για τη συγκεκριµένη αξιολόγηση. Αυτή η οµάδα θα εξασφαλίσει επίσης τη συνέχεια µεταξύ
των προεδριών του Συµβουλίου οι οποίες θα λάβουν µέρος στη διαδικασία αξιολόγησης.
(γ) Πρωτοβουλίες στον τοµέα των ναρκωτικών που θα τεθούν σε εφαρµογή κατά την
υπολειπόµενη διάρκεια ζωής του σχεδίου δράσης θα επικεντρωθούν κυρίως στην επίτευξη
των ενεργειών που εκτίθενται στο συγκεκριµένο σχέδιο. Η οµάδα συντονισµού µπορεί να
συµµετέχει εξασφαλίζοντας τη συνέχεια αυτών των πρωτοβουλιών.
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(δ) Το ΕΚΠΝΤ και η Ευρωπόλ θα συγκρίνουν τα δεδοµένα για τα ναρκωτικά που αφορούν το
2003 τα οποία θα διαβιβαστούν από τα κράτη µέλη µε τα δεδοµένα αναφοράς του 1999 µε
σκοπό την τελική αξιολόγηση του σχεδίου δράσης.
(ε) Θα διοργανωθεί ενδεχοµένως διάσκεψη κατά το 2004 µε σκοπό να εξασφαλιστεί η
συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη µελλοντική ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ κατά
των ναρκωτικών.
(στ) Στη βάση των συµµετοχών των κρατών µελών, του ΕΚΠΝΤ, της Ευρωπόλ και της ίδιας
της Επιτροπής, αυτή η τελευταία θα επεξεργαστεί ανακοίνωση για την τελική αξιολόγηση
του σχεδίου δράσης το αργότερο µέχρι τα τέλη του 2004.
(ζ) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης εγκρίνει την παρούσα ενδιάµεση αξιολόγηση
καθώς
και
τα
συµπεράσµατα
και
τις
προτάσεις
που
περιλαµβάνει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Σύνοψη των απαντήσεων των κρατών µελών στο ερωτηµατολόγιο για την
εφαρµογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα
ναρκωτικά (2000-2004)
Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάµεσης αξιολόγησης του σχεδίου δράσης, τα κράτη µέλη
απήντησαν σε ερωτηµατολόγιο για τα διάφορα µέρη του σχεδίου για τα οποία είχαν κληθεί
να λάβουν µέτρα. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνέταξαν έγγραφο εργασίας (µε τον τίτλο
"Παρακολούθηση της προόδου") το οποίο παρουσιάζει θεµατικά τις απαντήσεις των
κρατών µελών, ακολουθώντας τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης. Η απάντηση κάθε
κράτους µέλους προσδιορίζεται για κάθε συγκεκριµένο τοµέα δράσης που αναφέρεται στο
σχέδιο. Το παρόν παράρτηµα περιλαµβάνει σύνοψη των απαντήσεων για κάθε ένα από τα
σηµεία δράσης. Αντίγραφο του πλήρους εγγράφου υπό τον τίτλο "Παρακολούθηση της
προόδου" ευρίσκεται στην ιστοθέση Europa.
1. Συντονισµός
1.2.2 ∆ηµιουργία συντονιστικού µηχανισµού/διορισµός συντονιστή

Όλα τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν τη σηµασία συντονισµού της πολιτικής κατά των
ναρκωτικών στο επίπεδο όλης της διοίκησης. Οι διάφορες προσεγγίσεις ποικίλλουν, σε
συνάρτηση µε τη διάρθρωση της χώρας. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση
της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Σουηδίας, του Λουξεµβούργου, της Ιταλίας, της Ισπανίας
και του Ηνωµένου Βασιλείου, ο ρόλος του εθνικού συντονιστή ανατέθηκε σε φυσικό
πρόσωπο. Σε άλλες περιπτώσεις, το ρόλο του εθνικού συντονιστή ανέλαβε κάποιο υπουργείο
(Ιρλανδία). Σε ορισµένες άλλες χώρες, συστάθηκε διυπουργική επιτροπή προκειµένου να
συντονίσει τη δράση κατά των ναρκωτικών (Αυστρία, Ελλάδα).
1.2.4 Εξασφάλιση ισόρροπης/συντονισµένης προσέγγισης

Τα περισσότερα κράτη υιοθέτησαν εθνικό σχέδιο ή εθνική στρατηγική για την καταπολέµηση
του προβλήµατος των ναρκωτικών· αυτή είναι η περίπτωση, για παράδειγµα, της ∆ανίας, της
Φινλανδίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, του Λουξεµβούργου, των Κάτω Χωρών, της
Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου. Είναι ενθαρρυντικό ότι ορισµένα
κράτη µέλη εκπόνησαν σταθµισµένα εθνικά σχέδια δράσης, τα οποία εµπνέονται από το
σχέδιο δράσης της ΕΕ. Εντούτοις αυτό δε συµβαίνει µε όλα τα κράτη µέλη.

1.3.2 Συµµετοχή των τοπικών φορέων

Τα σχέδια δράσης των κρατών µελών προβλέπουν διατάξεις που αποσκοπούν στη συµµετοχή
των τοπικών φορέων στην καταπολέµηση των ναρκωτικών, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές.
Σχετικά µε το θέµα, παρατηρείται µία πρόσφατη και γενική τάση αποκέντρωσης, δεδοµένου
ότι οι αρµοδιότητες για την καταπολέµηση των ναρκωτικών ανατίθενται συχνά σε τοπικό
επίπεδο, κυρίως όσον αφορά την πρόληψη. Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, διαρθρώσεις που
συγκεντρώνουν τους κατοίκους συνοικιών, τους γονείς και τους τοπικούς φορείς, ή οµάδες
αλληλεγγύης, συµµετέχουν εθελοντικά και πολύ ενεργά στις διάφορες δράσεις.

1.4.2 Να παρασχεθούν κατάλληλοι πόροι για την πρόληψη

Η κατανοµή των πόρων αποτελεί συνάρτηση της εθνικής διοικητικής οργάνωσης (εθνικό,
οµοσπονδιακό ή τοπικό επίπεδο). Ορισµένα κράτη, όπως το Λουξεµβούργο, η Ελλάδα ή το
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Ηνωµένο Βασίλειο, επισηµαίνουν πρόσφατη αύξηση των διατιθέµενων πόρων, που οφείλεται
ενίοτε στην εφαρµογή του εθνικού σχεδίου δράσης για τα ναρκωτικά.
1.5 Ανταλλαγή πληροφοριών

Τα κράτη µέλη επικεντρώνουν τις δραστηριότητές τους στο συγκεκριµένο τοµέα στη χρήση
του ΕΚΠΝΤ και στα προγράµµατα Falcone και OISIN. Ορισµένα κράτη έθεσαν σε
εφαρµογή, µεταξύ τους ή µε τρίτες χώρες, διµερείς πρωτοβουλίες. Έχει λάβει χώρα
ευκαιριακή λειτουργική συνεργασία.

2. Ενηµέρωση και αξιολόγηση
2.1.1 Πληροφορίες για τους 5 βασικούς δείκτες

Όλα τα κράτη µέλη προσπαθούν να παρέχουν αξιόπιστα και συγκρίσιµα δεδοµένα για τους
πέντε βασικούς δείκτες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων κατά τις οποίες έχουν συσταθεί
ειδικευµένες οµάδες εργασίας υπάρχει διαρθρωµένη προσέγγιση.

2.1.4 Απαραίτητη πολιτική και χρηµατοδοτική στήριξη

Τα κράτη µέλη θεωρούν ότι η χρηµατοδοτική τους στήριξη για την παροχή πληροφοριών για
τους πέντε βασικούς δείκτες είναι επαρκής.

2.2.6 Αξιολόγηση των δράσεων κατά του εγκλήµατος που συνδέεται µε τα ναρκωτικά

∆ιεξάγονται εργασίες σε ορισµένα κράτη µε σκοπό να τεθούν σε εφαρµογή αποτελεσµατικοί
µηχανισµοί εποπτείας και αξιολόγησης αυτών των δράσεων. Η αξιολόγηση δεν είναι ακόµα
συστηµατική σε όλα τα κράτη. Ορισµένα κράτη (Βέλγιο και Γαλλία, για παράδειγµα)
επικαλέσθηκαν τις δυσκολίες που δηµιουργεί η αξιολόγηση των δράσεων στο συγκεκριµένο
τοµέα, λόγω της πολυπλοκότητας και του αριθµού των διαφορετικών θεµάτων που πρέπει να
ληφθούν υπόψη. Η Ελλάδα και η Ιρλανδία επέτυχαν εντούτοις να ορίσουν ειδικούς δείκτες. Η
Ιταλία διατυπώνει ενδιαφέρουσα παρατήρηση όσον αφορά την ανάγκη να βελτιωθεί η
συγκρισιµότητά τους σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

Να γίνει ετήσια αξιολόγηση του ρόλου των οµάδων οργανωµένου εγκλήµατος που
εµπλέκονται στην εµπορία ναρκωτικών

2.2.7

Οι αστυνοµικές δυνάµεις και τα πανεπιστήµια συµµετέχουν σε ορισµένα από τα σχέδια.
3. Μείωση της ζήτησης

3.1 Να δοθεί µεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη και τη µείωση της ζήτησης
3.1.1. Μείωση της διάδοσης της χρήσης ναρκωτικών
3.1.1.1. Ανάπτυξη προληπτικών προγραµµάτων (κυρίως στα σχολεία)

Όλα τα κράτη µέλη θεωρούν ότι είναι σηµαντικό να τεθούν σε εφαρµογή αυτά τα είδη
προγραµµάτων. Κατά γενικό κανόνα, η εφαρµογή αυτών των προγραµµάτων είναι
αποκεντρωµένη και οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία µε τους φορείς της κοινωνίας των
πολιτών (εκπαιδευτικοί, γονείς, κ.λπ), συµµετέχουν έντονα και ενεργά σε αυτήν, όπως
συµβαίνει στη ∆ανία. Τα οινοπνευµατώδη και ο καπνός καλύπτονται συχνά όπως τα
παράνοµα ναρκωτικά. Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Γερµανία παρέχουν διευκρινίσεις για
ορισµένα ενδιαφέροντα σχέδια που έχουν τεθεί σε εφαρµογή.

∆ιάθεση πόρων για την προσφορά θετικών εναλλακτικών επιλογών έναντι των
ναρκωτικών

3.1.1.3.

Οι δράσεις στο συγκεκριµένο τοµέα υλοποιούνται κατά κανόνα σε τοπική κλίµακα· στα
κράτη µέλη, οι στόχοι αυτών των δράσεων, που διεξάγονται εν γένει µε τη βοήθεια
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εθελοντών, είναι συχνά οι ευάλωτες οµάδες µειονεκτούντων αστικών περιοχών. Τα σπορ
αποτελούν µία συνήθως χρησιµοποιούµενη εναλλακτική επιλογή. Οι Κάτω Χώρες παρέχουν
διευκρινίσεις για τον ακριβή προϋπολογισµό που διατίθεται στην αναζήτηση εναλλακτικών
επιλογών έναντι των ναρκωτικών.
3.1.1.4. Ανάπτυξη

καινοτόµων προσεγγίσεων όσον αφορά την πρόληψη της κατάχρησης
συνθετικών ναρκωτικών

Εν γένει, τα κράτη µέλη θεωρούν ότι το πρόβληµα των συνθετικών ναρκωτικών
επιδεινώνεται. Ειδικά προγράµµατα τίθενται συχνά σε εφαρµογή, τα οποία περιλαµβάνουν
εκστρατείες ενηµέρωσης µέσω του διαδικτύου και σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης,
ευαισθητοποίηση µέσω των σχολείων και έρευνα.

Να µειωθούν τα κρούσµατα βλάβης της υγείας από ναρκωτικά και ο αριθµός
θανάτων που σχετίζονται µε ναρκωτικά

3.1.2

3.1.2.1.

χρήστες

Ανάπτυξη τρόπων προσέγγισης των χρηστών και υπηρεσίες προσιτές στους

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία προγραµµάτων στα κράτη µέλη, κυρίως η διανοµή συριγγών και οι
θεραπείες µε υποκατάστατα, οι συµβουλές και η ανάπτυξη τρόπων προσέγγισης. Οι ΜΚΟ
συµµετέχουν συχνά στην εφαρµογή αυτών των προγραµµάτων. Συνολικά καταβάλλονται
προσπάθειες µε στόχο τα άτοµα των οποίων η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, και
ορισµένα κράτη όπως η Σουηδία, η Πορτογαλία και το Ηνωµένο Βασίλειο αύξησαν
πρόσφατα τις προσπάθειές τους και τους πόρους που διαθέτουν στο συγκεκριµένο τοµέα.
Πολλά κράτη διαπιστώνουν ότι χρειάζονται περισσότερες υπηρεσίες στο συγκεκριµένο
τοµέα.
3.1.2.2. Καινοτόµες εκστρατείες ευαισθητοποίησης
Υπάρχουν, σε όλα τα κράτη µέλη, προγράµµατα ευαισθητοποίησης ορισµένων οµάδων
στόχων, όπως οι νέοι που κατοικούν σε µειονεκτούσες περιοχές, οι θαµώνες των νυχτερινών
κέντρων διασκεδάσεως ή οι αλκοολικοί. Αναγνωρίζεται ότι τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης δεν

αποτελούν συχνά το καλύτερο όργανο για τις συγκεκριµένες εκστρατείες και ότι αυτές πρέπει
να συµπληρωθούν µε άµεσες επαφές µε τις οµάδες στόχους.

Χρησιµοποίηση των νέων επικοινωνιακών µέσων για τις εκστρατείες
ενηµέρωσης

3.1.2.3.

Σε όλα τα κράτη µέλη, χρησιµοποιούνται προς το σκοπό αυτό τόσο τα κέντρα άµεσης
τηλεφωνικής σύνδεσης όσο και το διαδίκτυο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως το Ηνωµένο
Βασίλειο, µπορούν να συνυπάρχουν πολλές ιστοσελίδες, η καθεµία των οποίων αφορά
διαφορετικά θέµατα (υγεία, πρόληψη) ή απευθύνεται σε διαφορετικές οµάδες στόχους (νέοι,
θαµώνες νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, κ.λπ).

∆έουσα προσοχή σε θέµατα σχετικά µε τα ναρκωτικά κατά την κατάρτιση των
ιατρών, των κοινωνικών λειτουργών και άλλων επαγγελµατιών στους τοµείς της υγείας
και κοινωνικής πρόνοιας.

3.1.2.4.

Η κατάρτιση θεωρείται προτεραιότητα σε όλα τα κράτη µέλη, µεταξύ άλλων για τους ιατρούς
γενικής ιατρικής, τους ιατρούς των σωφρονιστικών ιδρυµάτων, το νοσοκοµειακό προσωπικό
και τους φαρµακοποιούς. Στην Ιρλανδία διοργανώνονται ειδικά πανεπιστηµιακά µαθήµατα.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, υπάρχει νέα κατάρτιση για τις θεραπείες µε υποκατάστατα, παρά
το γεγονός ότι αυτό το είδος κατάρτισης παραµένει στο στάδιο του σχεδίου σε πολλά κράτη
µέλη. Σε ορισµένα κράτη, τα προγράµµατα κατάρτισης αναθεωρούνται και τελειοποιούνται
τακτικά και συστηµατικά.
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∆ιεξαγωγή ερευνών σχετικά µε τις συνέπειες της οδήγησης υπό την επήρεια
παράνοµων ναρκωτικών και φαρµακευτικών ουσιών

3.1.2.5.

Πολυάριθµες εργασίες διεξάγονται στο συγκεκριµένο τοµέα (µε τη συµµετοχή των
πανεπιστηµίων και των δηµόσιων διοικήσεων), για παράδειγµα στη Γερµανία και στο
Ηνωµένο Βασίλειο, παρά το γεγονός ότι αυτό δε συµβαίνει σε όλα τα κράτη µέλη. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, υπάρχει ήδη νοµοθεσία σχετικά µε την οδήγηση υπό την επήρεια
παράνοµων ναρκωτικών. Σε όλη την ΕΕ, πραγµατοποιούνται συνήθως έλεγχοι στα θύµατα
αυτοκινητιστικών ατυχηµάτων για να διαπιστωθεί το κατά πόσον είχαν καταναλώσει
παράνοµα ναρκωτικά.

Στρατηγικές που αποβλέπουν στη βελτίωση της πρόσβασης σε θεραπεία
τοξικοµανών που δεν είναι ενταγµένοι σε προγράµµατα

3.1.2.6.

Όλα τα κράτη θεωρούν ότι αυτές οι στρατηγικές είναι σηµαντικές. Οι προσεγγίσεις που έχουν
υιοθετηθεί συµπεριλαµβάνουν προγράµµατα προσέγγισης και υπηρεσίες εύκολης πρόσβασης,
κέντρα υποδοχής (κυρίως µε την αντικατάσταση συριγγών και θεραπείες υποκατάστασης µε
µεθαδόνη), τα οποία συντονίζονται όλα σε τοπικό επίπεδο.
3.1.2.7. Εµβολιασµός κατά της ηπατίτιδας Α και Β

Ένας άλλος τοµέας δράσης που θεωρείται σηµαντικός από τα κράτη µέλη είναι ο τοµέας της
µείωσης των κινδύνων. Η εφαρµογή αυτού του είδους προγραµµάτων διαφέρει πολύ µεταξύ
των κρατών και, σε ορισµένες περιπτώσεις, υπάρχουν πρακτικά προβλήµατα (για
παράδειγµα, η θεραπεία δεν παρέχεται πάντα δωρεάν, οι κρατούµενοι που µεταφέρονται σε
κάποιο άλλο σωφρονιστικό ίδρυµα δεν ολοκληρώνουν συχνά το πρόγραµµα εµβολιασµού
τους). Η ηπατίτιδα Β φαίνεται να αποτελεί την υπ’ αριθµόν ένα προτεραιότητα.

3.1.3 Να αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των ναρκοµανών που θεραπεύονται µε επιτυχία
3.1.3.1 Παροχή ευρέως φάσµατος θεραπευτικών υπηρεσιών για χρήστες ναρκωτικών
Όλα τα κράτη µέλη παρέχουν ευρύ φάσµα θεραπευτικών υπηρεσιών. Η θεραπεία
υποκατάστασης µε µεθαδόνη, για παράδειγµα, υπάρχει σε όλα τα κράτη µέλη. Η
προτεινόµενη θεραπεία εξαρτάται από την οµάδα προς την οποία απευθύνεται (ανήλικοι,
έγκυοι γυναίκες). Οι ΜΚΟ συµµετέχουν συχνά στο στάδιο της εφαρµογής της θεραπείας. Η
απάντηση της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα κατατοπιστική.
3.1.3.2 ∆ιάθεση επαρκών πόρων για θεραπεία

Η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων θεραπείας ρυθµίζεται σε τοπική κλίµακα στα
περισσότερα κράτη µέλη. Αυτή η χρηµατοδότηση αυξήθηκε πρόσφατα σε πολλές
περιπτώσεις, µε σκοπό να µειωθούν οι υπάρχουσες λίστες αναµονής και να διαφοροποιηθούν
περαιτέρω τα είδη θεραπείας.

Καθορισµός σαφών προσανατολισµών όσον αφορά τους κανόνες και τους
στόχους των θεραπευτικών υπηρεσιών και την (επιστηµονική) αξιολόγηση των
προγραµµάτων θεραπείας - αξιοποίηση των κοινοτικών προγραµµάτων

3.1.3.3

Η αξιολόγηση είναι συστηµατική µόνο σε ορισµένα κράτη µέλη (∆ανία, Ελλάδα, Ιρλανδία,
Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Ηνωµένο Βασίλειο) και, ακόµα και σε αυτές τις περιπτώσεις,
οι ενέργειες αξιολόγησης δεν είναι πάντα συντονισµένες. Όλα τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν
εντούτοις στενή παρακολούθηση των τοξικοµανών που συµµετέχουν σε πρόγραµµα
θεραπείας και επιδιώκουν να βελτιώσουν την αξιολόγηση των θεραπειών. Ορισµένα κράτη,
αν και όχι όλα, έχουν επίσης καθορίσει προσανατολισµούς.
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Να εξασφαλιστεί ότι δίνεται η δέουσα προσοχή στην κοινωνική και
επαγγελµατική αποκατάσταση και επανένταξη των πρώην τοξικοµανών

3.1.3.4

Όλα τα κράτη µέλη θεωρούν αυτά τα µέτρα ως λίαν σηµαντικά. Η κοινωνική και
επαγγελµατική αποκατάσταση διενεργείται συχνά κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας της
θεραπείας, µε επαγγελµατική κατάρτιση (ιδιαίτερα στις φυλακές) καθώς και προγράµµατα
διδασκαλίας που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Ζητείται προς το σκοπό αυτό η
χρηµατοδοτική στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (για παράδειγµα, βάσει των
προγραµµάτων Urban, Integra, Equal, κ.λπ..).

Να αξιοποιηθούν πλήρως οι νέες δυνατότητες που παρέχει η συνθήκη, και δη τα
άρθρα για την προστασία της υγείας και την έρευνα .
3.2.2 ∆ιάθεση επαρκών πόρων για την έρευνα σχετικά µε την τοξικοµανία και για την
πρόληψη

3.2

Όλα τα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει προγράµµατα µελέτης ή έρευνας και διαθέτουν συχνά
οργανισµούς που έχουν δηµιουργηθεί προς το σκοπό αυτό. Τα εθνικά εστιακά σηµεία επαφής
συµµετέχουν συχνά σε αυτές τις δράσεις.

Εντοπισµός νέων τοµέων δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειµένου να µειωθούν
οι βλάβες που προξενούνται από τα ναρκωτικά

3.2.3

Τα δίκτυα του ΕΚΠΝΤ χρησιµοποιούνται εκτεταµένα για την ανταλλαγή πληροφοριών,
ιδιαίτερα όσον αφορά τις καταρτίσεις και τις βέλτιστες πρακτικές. Στη Σκανδιναβία, έχουν
δηµιουργηθεί εξίσου περιφερειακά δίκτυα.
3.3 Να υιοθετηθεί σφαιρική προσέγγιση
3.3.1 Ανάπτυξη και εφαρµογή δράσεων

και τους νέους

για όλες τις ηλικιακές οµάδες, κυρίως τα παιδιά

Τα παιδιά και οι νέοι αποτελούν προτεραιότητα για όλα τα κράτη µέλη. Οι πρωτοβουλίες στο
συγκεκριµένο τοµέα συνδυάζουν συχνά τους συνοµήλικους, τους γονείς και τους
διδασκάλους. Η εφαρµογή αυτών των πρωτοβουλιών γίνεται συχνά σε τοπικό ή περιφερειακό
επίπεδο. Στο συγκεκριµένο τοµέα πρέπει να επισηµανθούν οι πρωτοβουλίες της Ιρλανδίας
και της Γαλλίας: ∆ηµιουργία, στην Ιρλανδία, εξειδικευµένης οµάδας εργασίας, και διάθεση,
από τη Γαλλία, του 30% του προϋπολογισµού της MILDT σε δράσεις αυτού του είδους.

Να εξετασθεί γενικότερα το ζήτηµα της επικίνδυνης συµπεριφοράς και της
εξάρτησης (νόµιµες και παράνοµες ουσίες)

3.3.2

Όλα τα κράτη προβλέπουν µέτρα κατά των νόµιµων και παράνοµων ναρκωτικών.

Να προληφθεί το έγκληµα που συνδέεται µε τα ναρκωτικά και κυρίως η
εγκληµατικότητα των νέων και η αστική εγκληµατικότητα
3.4.1.1 Κατάρτιση προγραµµάτων για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στον
τοµέα της πρόληψης των εγκληµατικών δραστηριοτήτων αυτού του είδους

3.4

Η αστυνοµία διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στο συγκεκριµένο τοµέα σε όλη την ΕΕ, ενώ οι
εκστρατείες ενηµέρωσης στα σχολεία είναι εξίσου σηµαντικές. Οι ΜΚΟ συµµετέχουν συχνά,
όπως συµβαίνει µε την περίπτωση του Λουξεµβούργου. Η ∆ανία έθεσε σε εφαρµογή ένα
πρόγραµµα έρευνας, το οποίο θα επωφεληθεί χρηµατοδοτικής υποστήριξης βάσει του
προγράµµατος OISIN. Τα πανεπιστήµια πραγµατοποιούν µελέτες και εργασίες έρευνας για
την εγκληµατικότητα των νέων και την αστική εγκληµατικότητα.
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Θέσπιση συγκεκριµένων µηχανισµών για την παροχή εναλλακτικών προς τη
φυλάκιση µέτρων, ιδίως για τους νέους που έχουν καταδικαστεί για εγκλήµατα
ναρκωτικών

3.4.2

Πολλές εναλλακτικές µορφές προτείνονται από τα κράτη µέλη, αλλά εξαρτώνται κατά
κανόνα από την αποδοχή θεραπείας εκ µέρους των τοξικοµανών. Χρησιµοποιείται συχνά η
εργασία προς το κοινό συµφέρον. Η διυπουργική συνεργασία (δηλαδή µεταξύ των
Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών) στα κράτη µέλη φαίνεται να είναι αποτελεσµατική. Στη
Φινλανδία, διεξάγονται έρευνες για να εξευρεθούν νέα εναλλακτικά προς τη φυλάκιση µέτρα.
Στην Ιρλανδία, συγκροτήθηκε ένα πιλοτικό δικαστήριο για να εκδικάζει πιο αποτελεσµατικά
τις υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτό το πιλοτικό σχέδιο θα αποτελέσει το αντικείµενο
αξιολόγησης.

Εντατικοποίηση των προσπαθειών για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και
θεραπείας της τοξικοµανίας στους κρατούµενους και στα άτοµα που εξέρχονται από τα
σωφρονιστικά ιδρύµατα και θέσπιση µέτρων για τη µείωση της βλάβης από
µολυσµατικές ασθένειες που έχουν αναπτύξει ενδεχοµένως τα συγκεκριµένα άτοµα .

3.4.3

Όλα τα κράτη αντιµετωπίζουν µε σοβαρότητα αυτό το πρόβληµα. Οι προσεγγίσεις διαφέρουν
µεταξύ των κρατών αλλά όλα τα κράτη επιδιώκουν να υποβάλουν σε θεραπεία όσο το
δυνατόν περισσότερους τοξικοµανείς. Ένα από τα κοινά σηµεία αυτών των προσεγγίσεων
είναι το άνοιγµα τµηµάτων στις φυλακές στα οποία εφαρµόζεται "στεγνό" πρόγραµµα ή
εφαρµογή προγραµµάτων υποκατάστασης µε χρήση µεθαδόνης και παροχή συµβουλών.

Εξέταση των συµπερασµάτων µιας µελέτης του ΕΚΠΝΤ όσον αφορά τη
µεταχείριση των τοξικοµανών από το σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης και εξέταση των
τρόπων ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στο συγκεκριµένο τοµέα.

3.4.4

Ελάχιστα κράτη αναφέρονται απευθείας στη µελέτη του ΕΚΠΝΤ. Η Ιρλανδία υιοθετεί
καινοτόµο προσέγγιση η οποία προβλέπει τη δηµιουργία εξειδικευµένων δικαστηρίων για τις
υποθέσεις ναρκωτικών. Το Ηνωµένο Βασίλειο προτείνει να χρησιµοποιηθεί το ευρωπαϊκό
δίκτυο πρόληψης της εγκληµατικότητας ως τόπος συζήτησης για την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών.

Κατάρτιση και ανταλλαγή εµπειρίας όσον αφορά την πρόληψη της χρήσης
ναρκωτικών

3.5

Προώθηση της δηµιουργίας συντονισµένων εξειδικευµένων ικανοτήτων στον
τοµέα της πρόληψης της τοξικοµανίας .

3.5.1

Τα κράτη µέλη θεωρούν σηµαντικές τις δράσεις στο συγκεκριµένο τοµέα, παρά το γεγονός
ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, δεν υπάρχουν ακόµα εξειδικευµένες ικανότητες και χρειάζεται
να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες. Ορισµένα κράτη (για παράδειγµα η Γαλλία) θέτουν
σε λειτουργία µέσα ή εξειδικευµένα κέντρα κατάρτισης, ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς.
3.5.2 Ανάπτυξη και

εφαρµογή ενός δικτύου εκπαιδευτών και επαγγελµατιών στον τοµέα
της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας οι οποίοι εργάζονται µε χρήστες ναρκωτικών
Πολλά κράτη έχουν δηµιουργήσει δίκτυα στον τοµέα της υγείας, αν και αυτά τα δίκτυα δεν
έχουν πάντα δηµιουργηθεί ειδικά για να καταπολεµήσουν την κατανάλωση παράνοµων
ναρκωτικών. Η Φινλανδία και το Λουξεµβούργο, για παράδειγµα, διαθέτουν λειτουργικά
δίκτυα στο συγκεκριµένο τοµέα.

Ενθάρρυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα της πρόληψης και
επισήµανση των προγραµµάτων στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή.

3.5.3

Το δίκτυο EDDRA του ΕΚΠΝΤ χρησιµεύει για την ανταλλαγή πληροφοριών και, στο
συγκεκριµένο πλαίσιο τα εθνικά σηµεία επαφής διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Ορισµένα
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κράτη αναφέρουν επίσης την οµάδα Pompidou και την οριζόντια οµάδα "Ναρκωτικά" ως
σηµαντικούς χώρους ανταλλαγής πληροφοριών στον συγκεκριµένο τοµέα. Το διαδίκτυο
αναφέρεται επίσης ως χρήσιµο µέσο.
4. Μείωση των δυνατοτήτων προµήθειας παράνοµων ναρκωτικών

Να ενισχυθεί η καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών καθώς και του συναφούς οργανωµένου εγκλήµατος και να
επιταχυνθεί η αστυνοµική, τελωνειακή και δικαστική συνεργασία µεταξύ κρατών
µελών.
4.1.1 Να µειωθούν σηµαντικά, σε διάστηµα πέντε ετών, οι δυνατότητες προµήθειας
παράνοµων ναρκωτικών
4.1

4.1.1.1 Να εξασφαλισθεί υψηλό και ενιαίο επίπεδο ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της
ΕΕ, µε τη συγκρότηση κυρίως κοινών οµάδων ελέγχου
Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για να ενισχυθεί η εθνική και διεθνής συνεργασία. Στα κράτη
µέλη, έχουν δηµιουργηθεί κοινές οµάδες (διυπηρεσιακές µονάδες) µεταξύ των αστυνοµικών
υπηρεσιών, των τελωνειακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ελέγχου των συνόρων. Η

Γαλλία διαπραγµατεύεται επίσης διµερείς συµφωνίες για την καταπολέµηση της θαλάσσιας
εµπορίας ναρκωτικών ενώ πολλά κράτη µέλη ξεκίνησαν, µε τις υποψήφιες χώρες, σχέδια τα
οποία χρηµατοδοτούνται βάσει του προγράµµατος PHARE.
4.1.1.3 Ενίσχυση της καταπολέµησης της θαλάσσιας εµπορίας ναρκωτικών
Η κατάρτιση του προσωπικού είναι πολύ ανεπτυγµένη στα κράτη µέλη. Συµπληρώνεται
συχνά µε ανταλλαγές προσωπικού. Το ευρωπαϊκό σύστηµα MARINFO καθώς και το δίκτυο
RALPH (που συνδέει τους λιµένες του Άµστερνταµ, της Αµβέρσας, της Χάβρης, του
Φέλιξστοου και του Αµβούργου) αποτελούν σηµαντικά µέσα δράσης. Επίσης η συνεργασία
µεταξύ των Σκανδιναβικών χωρών λειτουργεί ικανοποιητικά. Το άρθρο 17 της σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών του 1988 αναφέρεται συχνά από τα κράτη µέλη ως νοµική βάση των
ενεργειών στο συγκεκριµένο τοµέα.

Να εξετασθούν οι δυνατότητες συνδυασµού πληροφοριών από τον επιστηµονικό
τοµέα της αστυνοµίας και τον τοµέα επιβολής του νόµου, µε στόχο τον εντοπισµό της
παραγωγής και διακίνησης συνθετικών ναρκωτικών - τα κράτη µέλη πρέπει να
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε την ανάλυση δειγµάτων που λαµβάνονται από
κατασχέσεις συνθετικών ναρκωτικών.

4.1.1.4

Η εφαρµογή του σχεδίου CASE αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη µέλη. Η Γαλλία
λαµβάνει µέτρα για να εναρµονίσει τις µεθόδους ανάλυσης των συνθετικών ναρκωτικών,
προκειµένου να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων και την ανταλλαγή
πληροφοριών. Στις Σκανδιναβικές χώρες έχει δηµιουργηθεί ένα δίκτυο για την ανταλλαγή
δειγµάτων. Η Ιρλανδία και η Ελλάδα τονίζουν τη σηµασία του συστήµατος έγκαιρης
προειδοποίησης στο συγκεκριµένο τοµέα.

Βελτίωση της αστυνοµικής, τελωνειακής και δικαστικής συνεργασίας, και
κυρίως µέσω προγραµµάτων ανταλλαγών και κατάρτισης.

4.1.1.5

Τα κράτη µέλη τονίζουν τη χρησιµότητα των κοινοτικών προγραµµάτων, PHARE, OISIN,
TACIS, και FALCONE. Έχουν αναληφθεί ορισµένες πρωτοβουλίες: διµερής πρωτοβουλία
µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και των Κάτω Χωρών (Αγγλο-ολλανδικό φόρουµ) και
αντίστοιχη πρωτοβουλία µεταξύ της Γαλλίας, της Γερµανίας και των Κάτω Χωρών (Action
Mercure).
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Εφαρµογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τη µορφή σχεδίων,
για την καταστολή του οργανωµένου διεθνικού εγκλήµατος µε στόχο την καταπολέµηση
της εµπορίας ναρκωτικών.

4.1.1.6

Πολλά κράτη χρησιµοποίησαν τις χρηµατοδοτήσεις βάσει του προγράµµατος OISIN για να
θεµελιώσουν συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες. Η Europol αναφέρεται επίσης σε πολλές
περιπτώσεις.

Να µειωθεί σηµαντικά, σε διάστηµα πέντε ετών, η νοµιµοποίηση προσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και η παράνοµη διακίνηση πρόδροµων ουσιών.

4.1.2

Λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης
προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες

4.1.2.2

Η εφαρµογή της οδηγίας 2001/97/EΚ (για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες) αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη µέλη. Ο συντονισµός µεταξύ των
εθνικών αρχών ενισχύθηκε σε ορισµένες περιπτώσεις (Γαλλία), ενώ σε άλλες,
δηµιουργήθηκαν νέες διαρθρώσεις (Ιρλανδία). Παρατηρείται µια αρχή διεθνούς συνεργασίας
µεταξύ των µονάδων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. Η οµάδα χρηµατοοικονοµικής
δράσης (ΟΧ∆) αναφέρεται επίσης από πολλά κράτη.

Βελτίωση του συστήµατος ανάλυσης και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των
µονάδων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών των κρατών µελών.

4.1.2.3

Η απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2000 αποτελεί τη νοµική βάση της
δράσης των κρατών µελών στο συγκεκριµένο τοµέα και ώθησε πολλές χώρες να καθορίσουν
ειδικά σχέδια δράσης. Τονίζεται η έναρξη διµερών πρωτοβουλιών (για παράδειγµα, µεταξύ
των Κάτω Χωρών, του Ηνωµένου Βασιλείου, της Γαλλίας, του Λουξεµβούργου και της
Ιταλίας) υπό τη µορφή πιλοτικών σχεδίων για το δίκτυο των µονάδων χρηµατοοικονοµικών
πληροφοριών. Η Ισπανία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη συνεργασία µε τις νέες µονάδες
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών των χωρών της Λατινικής Αµερικής.

Κατάρτιση του τελωνειακού και αστυνοµικού προσωπικού σχετικά µε την
καταπολέµηση της εκτροπής πρόδροµων χηµικών ουσιών

4.1.2.6

Τα περισσότερα κράτη µέλη παρέχουν σχετική κατάρτιση για το προσωπικό των
τελωνειακών και αστυνοµικών αρχών, αλλά αυτή η κατάρτιση παραµένει περιορισµένη σε
ορισµένα άλλα. Πολλές χώρες δεν αναφέρουν τις φαρµακευτικές ή χηµικές βιοµηχανίες,
παρά το γεγονός ότι η Ιρλανδία και η Φινλανδία έλαβαν µέτρα για να ενθαρρύνουν τη
συνεργασία µεταξύ αυτών των φορέων προκειµένου να εξασφαλιστούν πιο αποτελεσµατικοί
έλεγχοι. Στη Γερµανία διοργανώθηκαν σεµινάρια σε συνεργασία µε την Europol.

Να αξιοποιηθούν πλήρως οι νέες δυνατότητες που παρέχει η συνθήκη του
Άµστερνταµ, ιδιαίτερα τα άρθρα για τον έλεγχο τον ναρκωτικών, την αστυνοµική και
δικαστική συνεργασία καθώς και για τις ελάχιστες κοινές προδιαγραφές στη νοµοθεσία
4.2.1 Να συγκροτηθούν το συντοµότερο δυνατό κοινές διωκτικές µονάδες µεταξύ
αστυνοµικών, τελωνειακών και άλλων υπηρεσιών υποβολής του νόµου

4.2

Τα περισσότερα κράτη µέλη δε διαθέτουν ακόµα κοινές διωκτικές µονάδες. Υφίσταται συχνά
µία ad hoc συνεργασία, όταν αυτό αποδεικνύεται απαραίτητο, χωρίς όµως αυτή να έχει
επίσηµη και θεσµοποιηµένη µορφή. Εν γένει, τα κράτη µέλη φαίνονται ικανοποιηµένα από τη
συνεργασία που υπάρχει µεταξύ των δικών τους υπηρεσιών επιβολής του νόµου,
αστυνοµικών και τελωνειακών υπηρεσιών.
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Να ενισχυθεί, ενδεχοµένως µε τη βοήθεια της Europol, η συνεργασία για την
καταπολέµηση της διακίνησης ναρκωτικών και να συγκροτηθούν κοινές οµάδες για την
αντιµετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών µεταξύ των κρατών µελών

4.2.2

Τα κράτη µέλη τονίζουν το ρόλο της Europol στην καταπολέµηση της διακίνησης
ναρκωτικών που αποτελεί πρόβληµα για πολλά κράτη. Η περιφερειακή συνεργασία (για
παράδειγµα η οµάδα Hazeldonk που συγκεντρώνει τις χώρες Μπενελούξ και τη Γαλλία και
αυτή των Σκανδιναβικών χωρών) είναι ανεπτυγµένη, ακόµα και αν η χρήση πραγµατικά
κοινών οµάδων είναι ακόµα περιορισµένη. Η Γαλλία και το Βέλγιο ετοιµάζονται να θέσουν
σε λειτουργία ένα κέντρο αστυνοµικής και τελωνειακής συνεργασίας στο Tournai.

Να προωθηθεί η περιφερειακή συνεργασία σε περιπτώσεις αντιµετώπισης
παρόµοιων προβληµάτων σχετικά µε τα ναρκωτικά.

4.2.3

Η περιφερειακή συνεργασία υπάρχει και εξελίσσεται. Η ανταλλαγή πληροφοριών και
υπαλλήλων συνδέσµων αποτελεί την πλέον τρέχουσα µορφή συνεργασίας.
4.2.5 Να

προωθηθούν νέες τεχνικές εγκληµατολογικής έρευνας καθώς και τεκµηρίωσης
για τα εγκλήµατα που συνδέονται µε τα ναρκωτικά.

Οι νέες τεχνολογίες (όπως το διαδίκτυο) χρησιµοποιούνται σε όλα τα κράτη µέλη και οι νέες
τεχνικές έρευνας δεν παύουν να εξελίσσονται. Η Ισπανία εφαρµόζει ένα σχέδιο
χρηµατοδοτούµενο βάσει του προγράµµατος OISIN.
5. Στο διεθνές επίπεδο
5.1 Να ενταχθούν προοδευτικά οι υποψήφιες χώρες και να ενταθεί η διεθνής συνεργασία

µε άλλες χώρες και διεθνείς οργανισµούς
5.1.3 Να συνεχίσει η παροχή βοήθειας στις υποψήφιες χώρες για να αντιµετωπίσουν την
τοξικοµανία και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Όλες οι χώρες είναι ενεργές στο συγκεκριµένο τοµέα και διαθέτουν σηµαντικούς πόρους για
τη συνεργασία µε τις υποψήφιες χώρες. Το πρόγραµµα PHARE αποτελεί το κύριο µέσο
δράσης στο συγκεκριµένο τοµέα και η αδελφοποίηση αποτελεί σηµαντικό συστατικό της
δράσης αυτής. Αναφέρονται µεταξύ άλλων πρωτοβουλίες όπως η έκτακτη συνεδρίασης της
οριζόντιας οµάδας "Ναρκωτικά" στην οποία συµµετείχαν οι υποψήφιες χώρες, καθώς και η
∆ιάσκεψη ΕΕ - υποψήφιες χώρες (και οι δύο πραγµατοποιήθηκαν τον Ιούνιο 2002). Πολλές
χώρες συνήψαν συµφωνίες συνεργασίας µε τις γειτονικές χώρες όπως η Task Force για το
οργανωµένο έγκληµα στην περιοχή της Βαλτικής. ∆εν γίνεται µνεία συνεργασίας µε την
Τουρκία.
5.1.5 Να

εφαρµοσθεί το προενταξιακό σύµφωνο κατά του οργανωµένου εγκλήµατος και
να επεκταθεί σε όλες τις υποψήφιες χώρες.

Το PHARE είναι το κύριο µέσο ενίσχυσης της συνεργασίας µε τις υποψήφιες χώρες.
Ορισµένα κράτη µέλη, όπως Ιρλανδία, η Αυστρία ή το Λουξεµβούργο ξεκίνησαν διµερείς
πρωτοβουλίες.

Να προωθηθεί η διεθνής συνεργασία και η ενσωµάτωση του ελέγχου ναρκωτικών
στην κοινοτική συνεργασία για την ανάπτυξη και να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των
Ηνωµένων Εθνών και του προγράµµατος των ΗΕ για το διεθνή έλεγχο των ναρκωτικών

5.2

5.2.2 Συντονισµός των δράσεων στις τρίτες χώρες.

Όλα τα κράτη θεωρούν ότι αυτός ο συντονισµός είναι σηµαντικός. Το πρόγραµµα των
Ηνωµένων Εθνών για το διεθνή έλεγχο των ναρκωτικών (UNDCP) αποτελεί το κύριο µέσο
δράσης, παρά το γεγονός ότι ορισµένα σχέδια τρίτων χωρών συντονίζονται εξίσου από την
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οµάδα του ∆ουβλίνου και τις "µικρο-οµάδες" του ∆ουβλίνου. ∆ιεξάγονται καλώς άλλα
περιφερειακά σχέδια, όπως αυτά των Βαλτικών χωρών, τα οποία συντονίζει το Συµβούλιο
Υπουργών των Σκανδιναβικών χωρών.
5.2.3 Ενίσχυση της συνεργασίας µε πολυµερείς και διεθνείς οργανισµούς.
Όλα τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε το UNDCP και πολλά εξ αυτών αποτελούν µέλη της
οµάδας των βασικών χορηγών του UNDCP, το οποίο προεδρεύεται από τη Φινλανδία το
2002. Οι στρατηγικές παρεµβάσεις του UNDCP στις περιοχές στόχους (όπως το Αφγανιστάν)
φαίνονται ιδιαίτερα σηµαντικές. Αναφέρονται επίσης ως χρήσιµα άλλα φόρουµ όπως η
οµάδα του ∆ουβλίνου, η οµάδα Pompidou και το CICAD.
5.2.4 Να εξακολουθήσει η διάθεση επαρκών πόρων για την εφαρµογή προγραµµάτων.
Το UNDCP αποτελεί την οργάνωση κλειδί στο συγκεκριµένο τοµέα και λαµβάνει ουσιαστική
χρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη. Η Ιταλία, χορήγησε ιδιαίτερα λεπτοµερείς πληροφορίες
για τις χρηµατοδοτικές συνεισφορές της στα προγράµµατα του UNDCP. Σε ορισµένες
περιπτώσεις (Ηνωµένο Βασίλειο, Πορτογαλία) οι δαπάνες αυξήθηκαν σηµαντικά.
Συνάφθηκαν επίσης διµερείς συµφωνίες συνεργασίας, σε ορισµένες περιπτώσεις, µε τις
γειτονικές χώρες. Πολλά κράτη αναφέρουν ότι διαβιβάζουν τακτικά στοιχεία στην οριζόντια
οµάδα "Ναρκωτικά".

Να εξασφαλισθεί ότι στις σχέσεις µε χώρες που δεν είναι υποψήφιες και µε µη
ευρωπαϊκές χώρες όλα τα σχετικά µέσα της ΚΕΠΠΑ συνυπολογίζουν πλήρως και δίνουν
τη δέουσα σηµασία στους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά.

5.2.5

Πολλά κράτη µέλη χορήγησαν πληροφορίες σχετικά µε το θέµα. Η οριζόντια οµάδα
"Ναρκωτικά" θεωρείται ως ο κατάλληλος χώρος για το συντονισµό διεθνών δράσεων στον
τοµέα των ναρκωτικών. Το UNDCP διαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στο συγκεκριµένο
τοµέα.

Κατάρτιση σχεδίου δράσης µε τη Βόρεια Αφρική και εφαρµογή των σχεδίων
δράσης που καταρτίστηκαν µε τη Λατινική Αµερική, την Καραϊβική και την Κεντρική
Ασία.

5.2.6

Ορισµένα κράτη µέλη δεν παρείχαν πληροφορίες στο συγκεκριµένο σηµείο. Ορισµένα εξ
αυτών παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες, ειδικότερα η Γαλλία, η Γερµανία, οι Κάτω
Χώρες και το Ηνωµένο Βασίλειο.

Να υποστηριχθούν οι τρίτες χώρες να αναπτύξουν τους µηχανισµούς τους για την
καταπολέµηση της νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

5.2.7

Τα κράτη µέλη θεωρούν ότι η οµάδα χρηµατοοικονοµικής δράσης για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΟΧ∆) και οι περιφερειακές υπό-οµάδες της
αναφέρονται από τα κράτη µέλη ως ζωτικής σηµασίας για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης
µηχανισµών για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες. Τονίζεται επίσης ο ρόλος της οµάδας EGMONT· η Γαλλία παρείχε
διευκρινίσεις σχετικά µε το θέµα. Αναπτύχθηκε κάποια περιφερειακή συνεργασία επίσης στη
Σκανδιναβία.
5.2.8 Να προωθηθεί η ανάπτυξη κοινών διεθνών δεικτών
Λίγα κράτη µέλη παρείχαν πληροφορίες για το ζήτηµα. Ορισµένα κράτη αναφέρουν τη
συνεργασία µε το ΕΚΠΝΤ, το UNDCP και στο πλαίσιο της οµάδας Pompidou προκειµένου
να καθοριστούν κοινοί δείκτες. Αυτή η συνεργασία ευρίσκεται παρά ταύτα σε πολύ αρχικό
στάδιο.
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Να συµπεριληφθεί η καταπολέµηση των ναρκωτικών στα υπερεθνικά
προγράµµατα συνεργασίας (ιδιαίτερα µε τις αναπτυσσόµενες χώρες), ως πολυτοµεακό
ζήτηµα

5.2.9

Λίγα κράτη µέλη παρείχαν πληροφορίες για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Η καταπολέµηση των
ναρκωτικών εγγράφεται στο πολύ ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (2000-2004):
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΟ ΕΚΠΝΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΟΛ
∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ
1. Συντονισµός
1.1 Να εξασφαλισθεί ότι το ζήτηµα της
καταπολέµησης
των
ναρκωτικών
παραµένει κυρίαρχη προτεραιότητα της
εσωτερικής και εξωτερικής δράσης της ΕΕ
(στρατηγικός στόχος 1)

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

Κατάσταση προόδου
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Παρατηρήσεις

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ
Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
εξασφαλίσουν καλό διοργανικό συντονισµό·
ιδιαίτερα, κάθε νέα προεδρία του Συµβουλίου
θα διαβιβάζει το πρόγραµµά της εργασίας
όσον αφορά τα ναρκωτικά, στο Κοινοβούλιο,
την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή Περιφερειών .
1.1.1

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτίθενται Συνεχιζόµενη
να θέσουν εφαρµογή τη συµφωνία δράση
πλαίσιο που υπογράφηκε τον Ιούλιο
2000 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και την Επιτροπή. Ενεργός συµµετοχή
των υπηρεσιών της Επιτροπής στις
εργασίες της αρµόδιας οµάδας εργασίας
του Συµβουλίου. Η Ευρωπόλ και το
ΕΚΠΝΤ συνεργάζονται τακτικά.
Κατάσταση προόδου
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Παρατηρήσεις
Η Επιτροπή πρέπει να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο σε αυτόν τον
διοργανικό συντονισµό.
Η Ευρωπόλ και το ΕΚΠΝΤ συνεργάζονται τακτικά:
- Μέσω ετήσιων συνεδριάσεων συντονισµού στο επίπεδο
των διευθυντών·
- Στο πλαίσιο της κοινής δράσης σχετικά µε τα συνθετικά
ναρκωτικά·
- Με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την παραγωγή
συνθετικών ναρκωτικών εν γένει·
- Με την αµοιβαία χρησιµοποίηση των διαθέσιµων
χρήσιµων πληροφοριών που υπάρχουν στις διάφορες
οργανώσεις, έτσι ώστε να συµπεριληφθούν σε δελτία, σε
εκθέσεις σχετικά µε την κατάσταση, κ.λπ·
- Με τη δηµιουργία εναρµονισµένης βάσης δεδοµένων για
τις κατασχέσεις ναρκωτικών που διενεργούνται στα κράτη
µέλη.
Το Νοέµβριο 2001 η Ευρωπόλ και το ΕΚΠΝΤ συνήψαν
συµφωνίες συνεργασίας.
Ανάλογα µε την περίπτωση, η Ευρωπόλ και η OLAF
συνεργάζονται, για παράδειγµα:
- Για τη δηµιουργία σειράς µαθηµάτων κατάρτισης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την καταπολέµηση των
παράνοµων εργαστηρίων που παρασκευάζουν συνθετικά
ναρκωτικά·
- Στο πλαίσιο της παγκόσµιας πρωτοβουλίας ελέγχου
τοξικού ανυδρίτη (∆ιεθνές Όργανο Ελέγχου ΝαρκωτικώνΙΝCB)
H Ευρωπόλ συµβάλει στο πρόγραµµα PHARE.
- Ως µέλος της διευθύνουσας επιτροπής UNDCP/PHARE·
- Ως συµµετέχουσα στο σχέδιο PHARE για τα συνθετικά
ναρκωτικά·
- Με ενέργειες κατάρτισης.

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ
Εφόσον το κρίνει απαραίτητο, και σε
κάθε περίπτωση το 2002 (ενδιάµεση
αξιολόγηση) και το 2004 (τελική
αξιολόγηση), η προεδρία του Συµβουλίου θα
εξετάσει τη δυνατότητα να διοργανώσει µία
υψηλού επιπέδου συνεδρίαση εκείνων που
συµµετέχουν στην εφαρµογή του παρόντος
σχεδίου.

1.1.2

Η προεδρία του Συµβουλίου θα παρέχει
τακτικά την ευκαιρία, καταρχήν δύο φορές
ανά έτος, στους εθνικούς συντονιστές στον
τοµέα των ναρκωτικών και στους υπευθύνους
του συντονισµού των πολιτικών στον τοµέα
των ναρκωτικών να συνέρχονται στο πλαίσιο
της οριζόντιας οµάδας "Ναρκωτικά" έτσι
ώστε να προβαίνουν σε ανταλλαγή απόψεων
για την εξέλιξη της κατάστασης σε εθνικό
επίπεδο και να µελετούν τις δυνατότητες
εντεταµένης συνεργασίας.

1.1.3

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Το διοικητικό συµβούλιο του ΕΚΠΝΤ 2002 και 2004
ζήτησε, το Νοέµβριο και Ιούλιο 2002,
την ενδεχόµενη συµµετοχή του ΕΚΠΝΤ
σε διάσκεψη για το συγκεκριµένο θέµα.
Κατάσταση προόδου

Παρατηρήσεις
Η Επιτροπή θα πρέπει να διορίσει αντιπρόσωπο για να
συµµετάσχει σε αυτήν την υψηλού επιπέδου συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε ∆ύο φορές ανά Η Επιτροπή, το ΕΚΠΝΤ και η Ευρωπόλ συµµετείχαν σ’ αυτές
στο Παρίσι, το Νοέµβριο 2000.
τις συνεδριάσεις .
έτος
Η σουηδική προεδρία διοργάνωσε τη
δεύτερη συνεδρίαση το Μάρτιο 2001.
Η ισπανική προεδρία διοργάνωσε την
τρίτη συνεδρίαση το Μάιο 2002.

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα ∆ιεξάγονται συζητήσεις µεταξύ των Συνεχιζόµενη
ενσωµατώσουν το ζήτηµα των ναρκωτικών γραφείων των επιτρόπων και των δράση
στο πλαίσιο ευρύτερων στόχων των αρµοδίων υπηρεσιών.
εξωτερικών
σχέσεων
της
ΕΕ,
συµπεριλαµβανόµενης της συνεργασίας στην
ανάπτυξη, αντλώντας όφελος από τα µέσα της
ΚΕΠΠΑ, της εµπορικής πολιτικής και της
τεχνικής και χρηµατοδοτικής βοήθειας.
1.1.6
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Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ει δυνατόν, η συνολική και
ισορροπηµένη προσέγγιση του προβλήµατος των ναρκωτικών
σε όλες τις εξωτερικές δραστηριότητες.

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ
Η Επιτροπή µε τη βοήθεια του ΕΚΠΝΤ,
θα διοργανώσει µελέτη, η οποία προβλέπεται
να ολοκληρωθεί πριν από το Μάρτιο 2001,
για να προσδιορίσει το κατά πόσον οι
µηχανισµοί συντονισµού που έχουν τεθεί σε
εφαρµογή µπορούν να βελτιωθούν και, σε µια
τέτοια περίπτωση, τον τρόπο βελτίωσης.
1.1.7

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Ένα σχέδιο εγγράφου του ΕΚΠΝΤ Μάρτιος 2001
υποβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση των
συντονιστών για την καταπολέµηση των
ναρκωτικών του Μαρτίου 2001.
Κατάσταση προόδου

Να εξακολουθήσει η συνολική,
πολυθεµατική,
ολοκληρωµένη
και
ισόρροπη προσέγγιση της στρατηγικής
κατά των ναρκωτικών, σύµφωνα µε την
οποία η µείωση της προσφοράς και της
ζήτησης αποτελούν παράγοντες που
αλληλοενισχύονται, όπως τονίστηκε στην
ειδική συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης
των Ηνωµένων Εθνών για τα ναρκωτικά
(UNGASS) (στρατηγικός στόχος 3).
1.2
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Παρατηρήσεις
Η Επιτροπή και το ΕΚΠΝΤ θα παρουσιάσουν µέχρι τα τέλη
2002 τα οριστικά αποτελέσµατα της µελέτης τους για τις
εθνικές στρατηγικές και τα εθνικά µέσα συντονισµού.

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Κατάσταση προόδου

Το Συµβούλιο θα φροντίσει ώστε οι
οργανισµοί της ΕΕ, κυρίως η Ευρωπόλ και το
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ναρκωτικών και
Τοξικοµανίας να χρησιµοποιηθούν πλήρως
στους αντίστοιχους τοµείς αρµοδιοτήτων
τους.

Πολλές αποφάσεις του Συµβουλίου
θεσπίστηκαν ή ευρίσκονται στο στάδιο
της προετοιµασίας, για να προωθήσουν ή
να ενισχύσουν το ρόλο της Ευρωπόλ,
κυρίως:
της εντολής της
- Επέκταση
Ευρωπόλ·
- Κοινές οµάδες έρευνας·
- Συνεργασία µε τη Eurojust και τη
λειτουργική Task Force των
αρχηγών της αστυνοµίας·
- Καταπολέµηση του εγκλήµατος που
συνδέεται µε τα ναρκωτικά που
διαπράττεται µέσω του Ίντερνετ και
άλλων
µορφών
σύγχρονης
τεχνολογίας·
- Καθορισµός των χαρακτηριστικών
των συνθετικών ναρκωτικών.
Το ΕΚΠΝΤ σε συνεργασία µε την
Επιτροπή, την ΕΥΡΩΠΌΛ και τον
EMEA, θέτει σε εφαρµογή τις αποφάσεις
του Συµβουλίου στο πλαίσιο της κοινής
δράσης που αφορά τα συνθετικά
ναρκωτικά (άρθρα 3 και 4).

1.2.3

Αξιολόγηση των κινδύνων που
συνδέονται
µε
το
PMMA
πραγµατοποιήθηκε το 2001· στη
συνέχεια έγινε η σύσταση να τεθεί αυτό
το ναρκωτικό υπό έλεγχο στο επίπεδο
της Ένωσης. Το PMMA υποβλήθηκε σε
µέτρα ελέγχου µε την απόφαση του
Συµβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002
(ΕΕ L 63, 6 Μαρτίου 2002).
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Παρατηρήσεις
Πολλές αποφάσεις του Συµβουλίου θεσπίστηκαν ή ευρίσκονται
στο στάδιο της προετοιµασίας, για να προωθηθεί ή να ενισχυθεί
ο ρόλος της Ευρωπόλ, κυρίως:
- Επέκταση της εντολής της Ευρωπόλ·
- Κοινές οµάδες έρευνας·
- Συνεργασία µε τη Eurojust και τη λειτουργική Task Force
των αρχηγών της αστυνοµίας·
- Καταπολέµηση του εγκλήµατος που συνδέεται µε τα
ναρκωτικά, το οποίο διαπράττεται µέσω του Ίντερνετ και
άλλων µορφών σύγχρονης τεχνολογίας·
- Καθορισµός των χαρακτηριστικών των συνθετικών
ναρκωτικών.

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Συνεχιζόµενη
δράση

Κατάσταση προόδου

1.2.4 Η Επιτροπή,

το Συµβούλιο και τα κράτη
µέλη θα φροντίσουν ώστε η ισόρροπη και
πολυθεµατική προσέγγιση να λαµβάνεται
υπόψη και να τίθεται σε εφαρµογή στα
προγράµµατα και τις πολιτικές τους που
αφορούν τα ναρκωτικά.

Παρατηρήσεις
Ο έλεγχος πρέπει να εξασφαλισθεί από την διυπηρεσιακή
οµάδα για τα ναρκωτικά.

Να ενθαρρυνθεί η συνεργασία
πολλαπλών φορέων και η συµµετοχή της
κοινωνίας των πολιτών (στρατηγικός
στόχος 6).

1.3

Όλα τα κράτη µέλη καθώς και η
Επιτροπή θα εφαρµόσουν στρατηγική
συνεργασίας µε την κοινωνία των πολιτών,
οργανισµούς που εξυπηρετούν τοπικά
συµφέροντα και εθελοντικές οµάδες από τις
πλέον θιγόµενες από το πρόβληµα τις
τοξικοµανίας περιοχές.

Συνεχιζόµενη
δράση

1.3.2

Να διατεθούν επαρκείς πόροι για τις
δράσεις που έχουν σχέση µε τα ναρκωτικά
(στρατηγικός στόχος 11) και για τις
κοινωνικές συνέπειες της τοξικοµανίας .
1.4

45

Ένα µεγάλης εµβέλειας και πολύ πολύπλοκο καθήκον.
Συνεπάγεται κάθε είδους υπηρεσίες και προσεγγίσεις για τη
µείωση της ζήτησης και της προσφοράς. Προς προετοιµασία.

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Αυτή
η
διαδικασία θα
είναι χρήσιµη
για
την
ενδιάµεση
αξιολόγηση και
την
τελική
αξιολόγηση του
σχεδίου δράσης
της ΕΕ.

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Κατάσταση προόδου

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα
εξετάσουν υπό το φως των προσπαθειών που
έχουν καταβληθεί στον τοµέα αυτό από το
ΕΚΠΝΤ και την οµάδα Pompidou,
προσέγγιση µε σκοπό να δηµιουργηθεί
κατάλογος όλων των δηµοσίων δαπανών για
τα ναρκωτικά.

Το Νοέµβριο 2000, η Επιτροπή υπέβαλε
στην οριζόντια οµάδα "Ναρκωτικά" του
Συµβουλίου έγγραφο το οποίο
περιλαµβάνει επισκόπηση όλων των
κονδυλίων του προϋπολογισµού που
αφορούν την καταπολέµηση των
ναρκωτικών.

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα
ενθαρρύνουν τη διάθεση επαρκών πόρων για
προληπτικά µέτρα, συµπεριλαµβανόµενης της
πρόληψης της τοξικοµανίας, της πρόληψης
του εγκλήµατος που έχει σχέση µε τα
ναρκωτικά και της µείωσης των αρνητικών
συνεπειών των ναρκωτικών στον κοινωνικό
τοµέα και στον τοµέα της υγείας.

Τον Ιανουάριο 2001, το Συµβούλιο και Συνεχιζόµενη
το Κοινοβούλιο ενέκριναν την επέκταση δράση
του προγράµµατος πρόληψης της
τοξικοµανίας (2001-2002). Η Επιτροπή
υπέβαλε πρόταση δηµιουργίας ενός νέου
προγράµµατος για την πρόληψη της
εγκληµατικότητας (Hippokrates). Το
1996 και 2000, η Επιτροπή αφιέρωσε
δύο τεύχη του ευρωβαρόµετρου στην
αστική ανασφάλεια που συνδέεται
ειδικότερα µε την τοξικοµανία. Τα
αποτελέσµατα του ευρωβαρόµετρου
2000 δηµοσιεύθηκαν το Μάρτιο 2001.

1.4.1

1.4.2
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Παρατηρήσεις
Θα ήταν χρήσιµο να υπάρξει τακτική παρακολούθηση των
δαπανών των κρατών µελών στον τοµέα των ναρκωτικών από
ΕΚΠΝΤ και την οµάδα Pompidou. Οι πληροφορίες για τις
δηµόσιες δαπάνες που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά στα κράτη
µέλη θα συλλέγονται τακτικά, σε µορφή συγκρίσιµη
προετοιµασµένη από τον ΕΚΠΝΤ.
Το ΕΚΠΝΤ συνέταξε έκθεση µε την οποία εξετάζει την
κατάσταση στον τοµέα του ελέγχου των δηµοσίων δαπανών
στα κράτη µέλη, η οποία πρόκειται να δηµοσιευθεί κατά τη
διάρκεια του πρώτου εξαµήνου 2002. Για να µπορεί να παρέχει
ακριβείς πληροφορίες για τις δηµόσιες δαπάνες στον τοµέα των
ναρκωτικών, το ΕΚΠΝΤ παρήγγειλε το 2002 µελέτη µεγάλης
εµβέλειας για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες θα
συλλέγονται τακτικά σε συγκρίσιµη µορφή. Ένα ειδικό
κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης 2003 του ΕΚΠΝΤ θα αφιερωθεί
ειδικά στις δηµόσιες δαπάνες που διατίθενται για τη µείωση της
ζήτησης.
Αυτό αποτελεί κύριο µέληµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου.

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

Κατάσταση προόδου

Η ετήσια έκθεση 2001 του ΕΚΠΝΤ
ευρίσκεται
στο
στάδιο
της
ολοκλήρωσης
.
2.1 Να εξασφαλισθεί η συγκέντρωση,
ανάλυση και διάδοση αντικειµενικών,
αξιόπιστων και συγκρίσιµων δεδοµένων για Εγκρίθηκε το πρόγραµµα εργασίας του
το φαινόµενο των ναρκωτικών στην ΕΕ, µε ΕΚΠΝΤ για το 2001-2003.
τη βοήθεια του ΕΚΠΝΤ και της Ευρωπόλ
(στρατηγικός στόχος 8)
Οι κατευθυντήριες γραµµές του ΕΚΠΝΤ
όσον αφορά τη συγκέντρωση των
δεδοµένων
στα
κράτη
µέλη
ανακοινώθηκαν στα κεντρικά σηµεία του
δικτύου REITOX.
2. Ενηµέρωση και αξιολόγηση

Η ετήσια έκθεση 2001 δηµοσιεύθηκε σε
µορφή εντύπου και σε ηλεκτρονική
µορφή στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΝΤ. Οι
εθνικές εκθέσεις 2001 δηµοσιεύθηκαν
επίσης στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα. Η
ετήσια έκθεση 2002 του ΕΚΠΝΤ
ευρίσκεται
στο
στάδιο
της
ολοκλήρωσης.
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Παρατηρήσεις

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Κατάσταση προόδου

Σύµφωνα µε τα τεχνικά µέσα και
προσανατολισµούς που παρέχονται από το
ΕΚΠΝΤ, τα κράτη µέλη παρέχουν αξιόπιστες
πληροφορίες για τους πέντε βασικούς
επιδηµιολογικούς δείκτες που ορίστηκαν από
το ΕΚΠΝΤ και θεσπίσθηκαν από το
Συµβούλιο:

Οι κατευθυντήριες γραµµές του ΕΚΠΝΤ
οριστικοποιήθηκαν και διαβιβάσθηκαν
στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου
του στα κράτη µέλη.

Το ΕΚΠΝΤ θα ορίσει δείκτες για το
έγκληµα που έχει σχέση µε τα ναρκωτικά, για
τη διαθεσιµότητα παράνοµων ναρκωτικών
(περιλαµβάνοντας και της διάθεσης στο
δρόµο) και τον κοινωνικό αποκλεισµό που
έχει σχέση µε τα ναρκωτικά.

Το 2001, το ΕΚΠΝΤ ξεκίνησε µία
διαδικασία ανάλυσης και ορισµού, σε
στενή συνεργασία µε εθνικούς
εµπειρογνώµονες και την ΕΥΡΩΠΌΛ.

2.1.1.

Επίσηµη έγκριση των κατευθυντηρίων
γραµµών από το διοικητικό συµβούλιο
του ΕΚΠΝΤ µέχρι το Σεπτέµβριο 2001.
1. Έκταση και χαρακτηριστικά της Ερωτηµατολόγιο του Προέδρου του
κατανάλωσης ναρκωτικών στον εν γένει διοικητικού συµβουλίου στα κράτη µέλη
πληθυσµό·
για τις εθνικές καταστάσεις όσον αφορά
την στήριξη που παρέχεται στην
2. ∆ιάδοση
του προβλήµατος της εφαρµογή των 5 βασικών δεικτών.
κατανάλωσης ναρκωτικών·
Οι κατευθυντήριες γραµµές του ΕΚΠΝΤ
3. Αίτηση θεραπείας από τους χρήστες εγκρίθηκαν επίσηµα από το διοικητικό
συµβούλιο
του
ΕΚΠΝΤ
(και
ναρκωτικών·
ενσωµατώθηκαν σε ψήφισµα του
4. Θάνατοι που έχουν σχέση µε τα Συµβουλίου το ∆εκέµβριο 2001).
ναρκωτικά και θνησιµότητα των χρηστών
Στο τέλος του 2001 η Επιτροπή και το
ναρκωτικών·
ΕΚΠΝΤ δηµιούργησαν µία οµάδα
5. Μολυσµατικές ασθένειες που έχουν εργασίας για να καθορίσει τα καλύτερα
µέσα για την εξασφάλιση της αρµονικής
σχέση µε τα ναρκωτικά (HIV, ηπατίτιδα )
συγκέντρωσης δεδοµένων για τους πέντε
βασικούς δείκτες. Αυτή η οµάδα
πραγµατοποίησε την πρώτη συνεδρίασή
της τον Ιανουάριο 2002.
2.1.3.
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Παρατηρήσεις
Η Επιτροπή εξετάζει τον καλύτερο τρόπο παροχής της
υποστήριξή της για την εφαρµογή των 5 βασικών δεικτών.

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Κατάσταση προόδου

Εντός
των
υφιστάµενων
δηµοσιονοµικών ορίων, τα κράτη µέλη και το
ΕΚΠΝΤ θα φροντίσουν ώστε τα εθνικά
σηµεία επαφής να διαθέτουν την απαραίτητη
πολιτική και χρηµατοδοτική στήριξη για να
θέτουν σε εφαρµογή τους πέντε
εναρµονισµένους βασικούς δείκτες.

Η ετήσια χρηµατοδοτική συνεισφορά
του ΕΚΠΝΤ στα βασικά σηµεία to
REITOX απετέλεσε το αντικείµενο
προσαρµογής το 2002.

2.1.4.

Παρατηρήσεις

Τα αποτελέσµατα της εξωτερικής
αξιολόγησης του REITOX (2001)
εξετάζονται επί του παρόντος από το
διοικητικό συµβούλιο του ΕΚΠΝΤ µε
σκοπό να τροποποιήσει το σύστηµα
REITOX, κυρίως από την άποψη των
χρηµατοδοτικών πόρων, προκειµένου να
καταστεί πιο αποτελεσµατικό.

2.1.6 Ανά δύο έτη, η Επιτροπή, σε συνεργασία
µε
το
κέντρο
παρακολούθησης,

Θα διοργανωθεί συνεδρίαση µεταξύ των Τέλη 2002 και
αρµοδίων υπηρεσιών και του ΕΚΠΝΤ 2004
πραγµατοποιεί µία µελέτη ευρωβαρόµετρου κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου
για την συµπεριφορά του κοινού και κυρίως 2002.
των νέων, απέναντι στα ναρκωτικά στο
σύνολο της Ευρώπης.
Η Επιτροπή θα προωθήσει την
εφαρµογή ενός ευρωπαϊκού συστήµατος που
θα αποβλέπει στην αξιολόγηση και την
ενθάρρυνση των κρατών µελών για να
δηµιουργήσουν ένα δίκτυο εθνικών κέντρων
εµπειρογνωµόνων
στον
τοµέα
της
τοξικολογικής ανάλυσης καθώς και τράπεζα
κλινικών
δεδοµένων
και
να
πραγµατοποιήσουν, πειραµατικές, κλινικές ή
επιδηµιολογικές µελέτες.

2.1.7

Συνεχής προώθηση των ευρωπαϊκών Τέλη 2004
δικτύων µέσω των σχετικών κοινοτικών
προγραµµάτων,
ιδιαίτερα
του
προγράµµατος
πρόληψης
της
τοξικοµανίας και του προγράµµατος
πλαισίου Έρευνα και Ανάπτυξη.
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Αυτό το σύστηµα θα πρέπει να αποτελέσει το αντικείµενο
τακτικής παρακολούθησης, γεγονός που συνεπάγεται τη
διάθεση επαρκών ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων.
Προώθηση αυτών των δικτύων, µελετών και βάσεων
δεδοµένων µε την συστηµατική δηµοσίευση προσκλήσεων για
την υποβολή προτάσεων δυνάµει του 5ου προγράµµατοςπλαισίου και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα
ολοκληρωµένα σχέδια και τα δίκτυα αριστείας δυνάµει του 6ου
προγράµµατος-πλαισίου.

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ
2.1.8 Η

Ευρωπόλ και το ΕΚΠΝΤ θα
δηµιουργήσουν µία τυποποιηµένη τράπεζα
δεδοµένων για τις κατασχέσεις ναρκωτικών, η
οποία θα εγκαθιδρυθεί σε όλα τα κράτη µέλη
και θα βασίζεται σε εναρµονισµένα κριτήρια
και δείκτες.

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

Κατάσταση προόδου
Σε συνεργασία µε εµπειρογνώµονες των
εθελοντών κρατών µελών και το
ΕΚΠΝΤ καθορίσθηκαν και εγκρίθηκαν
οι παράµετροι ενός εναρµονισµένου
συστήµατος βάσεων δεδοµένων για τις
στατιστικές
στον
τοµέα
των
κατασχέσεων ναρκωτικών. ∆ιεξάγεται
απογραφή προκειµένου να εγκαθιδρυθεί
ένα κατάλληλο σύστηµα επεξεργασίας
των
δεδοµένων
σύµφωνα
µε
συµφωνηµένες παραµέτρους.

Παρατηρήσεις
Η Ευρωπόλ, σε συνεργασία µε εθελοντές κράτη µέλη και το
ΕΚΠΝΤ, κατάρτισε ένα υπόδειγµα συγκέντρωσης δεδοµένων
για ένα εναρµονισµένο σύστηµα βάσεων δεδοµένων σχετικά µε
τα στατιστικά στοιχεία των υπηρεσιών επιβολής του νόµου για
τις κατασχέσεις ναρκωτικών. Στη συγκεκριµένη βάση
θεσπίσθηκε σύσταση του Συµβουλίου, η οποία συστήνει στα
κράτη µέλη και, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους,
στην Επιτροπή, στην Ευρωπόλ και στο ΕΚΠΝΤ, τη χρήση
αυτού του υποδείγµατος.

Να εξασφαλισθεί η αξιολόγηση των
δράσεων
κατά
των
ναρκωτικών
(στρατηγικός στόχος 2).
2.2

Η Επιτροπή θα διοργανώσει ενδιάµεσες
και τελικές αξιολογήσεις της στρατηγικής
κατά των ναρκωτικών (2000-2004) στη βάση
του παρόντος σχεδίου δράσης, και θα
υποβάλει τις εκθέσεις στο Συµβούλιο και το
Κοινοβούλιο.

2.2.1

Η Επιτροπή, το ΕΚΠΝΤ, η Ευρωπόλ και Τέλη 2002 και Αυτό αποτελεί εξίσου κύριο µέληµα του Ευρωπαϊκού
τα κράτη µέλη θα πρέπει να 2004.
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
πραγµατοποιήσουν τις δικές τους
αξιολογήσεις, µε βάση τον κατάλογο
κριτηρίων που θεσπίσθηκε από την
Επιτροπή µε τη βοήθεια του ΕΚΠΝΤ και
εγκρίθηκε από το Συµβούλιο. Η
Επιτροπή θα προβεί σε ενδιάµεση και
τελική αξιολόγηση του σχεδίου δράσης.
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∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

Κατάσταση προόδου

Παρατηρήσεις

2.2.2 Με βάση την τεχνογνωσία των κρατών
µελών, το ΕΚΠΝΤ και η Ευρωπόλ θα

Το ΕΚΠΝΤ όρισε σειρά εφαρµόσιµων
δεικτών στη βάση της δικής του
διεξάγουν εργασίες προκειµένου να ορίσουν διαδικασίας ανάλυσης δεδοµένων.
για τη στρατηγική κατά των ναρκωτικών της
ΕΕ επιδεκτικούς µέτρησης στόχους, ώστε να Το 2001, το ΕΚΠΝΤ και η ΕΥΡΩΠΌΛ,
µπορούν να αξιολογηθούν οι πρόοδοι που σε στενή συνεργασία µε τους εθνικούς
σηµειώνονται κατά την υλοποίηση των τους εταίρους, συνέταξαν έκθεση για τον
στόχων. Αυτές οι εργασίες θα έπρεπε, στο καθορισµό κριτηρίων προκειµένου να
µέτρο του δυνατού, να ολοκληρωθούν µέχρι επιτραπεί στην Επιτροπή να αξιολογήσει
τα τέλη του 2000.
τη στρατηγική κατά των ναρκωτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000-04).

Αυτές οι εργασίες ολοκληρώθηκαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης
θεσπίσθηκαν από την οριζόντια οµάδα "Ναρκωτικά". Η
Επιτροπή θα τα χρησιµοποιήσει για την αξιολόγησή της.

2.2.3 Στη βάση της εργασίας που υλοποιήθηκε
από την οριζόντια οµάδα "Ναρκωτικά", το

Μία αξιολόγηση της διακίνησης Τέλη 2003
ναρκωτικών θα πραγµατοποιηθεί από
Συµβούλιο θα επισηµάνει τις βέλτιστες τους εµπειρογνώµονες µέχρι τα τέλη
πρακτικές των κρατών µελών και της 2002.
Επιτροπής στον τοµέα των ναρκωτικών, σε
συνεργασία κυρίως µε την οµάδα "∆ιακίνηση Τελική αξιολόγηση του προγράµµατος
ναρκωτικών", την πολυθεµατική οµάδα για το πρόληψης της τοξικοµανίας θα
οργανωµένο έγκληµα και την οµάδα "Υγεία". υλοποιηθεί το 2003.

Η Επιτροπή θα επικουρείται από το ΕΚΠΝΤ για τον
προσδιορισµό των βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα της
µείωσης της ζήτησης (βάση δεδοµένων EDDRA).

Η Επιτροπή θα διοργανώσει κατάλληλη Η Επιτροπή ξεκίνησε το 2002, µε τη Τέλη 2001
αξιολόγηση:
βοήθεια του ΕΚΠΝΤ, συνολική
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας
- της αποτελεσµατικότητας της κοινής δράσης της κοινής δράσης για τα συνθετικά
για τα συνθετικά ναρκωτικά του Ιουνίου 1997 ναρκωτικά.
λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση, εκ
µέρους του ΕΚΠΝΤ, του συστήµατος Πραγµατοποιείται αξιολόγηση της
έγκαιρης προειδοποίησης·
νοµοθεσίας για τις χηµικές πρόδροµες
ουσίες. Το σχέδιο έκθεσης εκ µέρους
- της κοινοτικής νοµοθεσίας και της του συµβούλου αναµένεται µέχρι τέλη
εφαρµογής της στον τοµέα του ελέγχου του του 2002.
εµπορίου χηµικών πρόδροµων ουσιών.

Όλα τα κράτη µέλη, το ΕΚΠΝΤ, η Ευρωπόλ και ο ΕΜΕΑ
καλούνται να αποστείλουν τα στοιχεία τους για την αξιολόγηση
στη βάση του ερωτηµατολογίου.

2.2.5
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∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ
2.2.6 Τα

κράτη µέλη και η Ευρωπόλ,
επικουρούµενοι από επιστήµονες θα
αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα της
πρόληψης και της καταπολέµησης του
οργανωµένου εγκλήµατος που έχει σχέση µε
τα ναρκωτικά και θα αναπτύξουν
εγκληµατολογικούς
και
εκτελεστικούς
δείκτες.

ΧρονοδιάΠαρατηρήσεις
γραµµα/προτεραιότητα
Μέθοδοι που θα Μη τηρηθείσα προθεσµία
συµφωνηθούν
κατά
τη
διάρκεια του
δεύτερου
εξαµήνου του

Κατάσταση προόδου

Η Ευρωπόλ και η Επιτροπή
πραγµατοποίησαν µελέτη για την
πρόληψη του οργανωµένου εγκλήµατος,
κυρίως της εγκληµατικότητας που έχει
σχέση µε τα ναρκωτικά. Η µελέτη
περιλαµβάνει προτάσεις για µια
στρατηγική προληπτικών µέτρων κατά 2001.
του οργανωµένου εγκλήµατος.
Πρόταση να πραγµατοποιηθεί συζήτηση
στο πλαίσιο της οµάδας "∆ιακίνηση
ναρκωτικών"/οριζόντια
οµάδα
"Ναρκωτικά" σχετικά µε τα κριτήρια
αξιολόγησης του ευρωπαϊκού σχεδίου
για την καταπολέµηση των ναρκωτικών
και να καθορισθούν κοινοί µέθοδοι.

2.2.7 Τα

κράτη µέλη και η Ευρωπόλ, µε τη
βοήθεια επιστηµόνων, θα προβούν σε ετήσια
αξιολόγηση του ρόλου των οργανωµένων
εγκληµατικών οµάδων που επιδίδονται στο
εµπόριο ναρκωτικών.

Η Ευρωπόλ καταρτίζει την ετήσια Συνεχιζόµενη
έκθεση για την κατάσταση του δράση.
οργανωµένου
εγκλήµατος
στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ("EU Organised
Crime Situation Report"). Αυτή η
έκθεση βασίζεται στις συµµετοχές των
κρατών µελών και λαµβάνει εξίσου
υπόψη τις εκθέσεις που διαβιβάζονται
από τρίτες χώρες. Αυτή η έκθεση
αφορά,
µεταξύ
άλλων,
τις
δραστηριότητες
οργανωµένων
εγκληµατικών οµάδων που ενέχονται
στην εµπορία ναρκωτικών. Ένα δίκτυο
επαφής και υποστήριξης, απαρτιζόµενο
από αντιπροσώπους των κρατών µελών,
εκ των οποίων ορισµένοι έχουν
επιστηµονική κατάρτιση, συµµετέχει
στη σύνταξη αυτής της έκθεσης.
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∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

Κατάσταση προόδου

Παρατηρήσεις

Μείωση της ζήτησης και πρόληψη της
χρήσης ναρκωτικών καθώς και του
εγκλήµατος που έχει σχέση µε τα
ναρκωτικά

3.

Να
χορηγηθεί
µεγαλύτερη
προτεραιότητα στην πρόληψη της
τοξικοµανίας και στη µείωση της ζήτησης
ναρκωτικών, παρεµποδίζοντας ιδιαίτερα τη
διάδοση της χρήσης ναρκωτικών σε νέους
χρήστες, καθώς επίσης στον περιορισµό
των επιζήµιων συνεπειών της τοξικοµανίας
(στρατηγικός στόχος 4).
3.1

Να µειωθεί σηµαντικά, σε διάστηµα
πέντε ετών, η διάδοση της χρήσης παράνοµων
ναρκωτικών καθώς και η µύηση νέων ατόµων
στη χρήση τους, ιδιαίτερα µεταξύ των νέων
ηλικίας µικρότερης των 18 ετών (στόχος της
στρατηγικής 1).

3.1.1

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα
επεξεργασθούν προγράµµατα πρόληψης
µεγάλης εµβέλειας µε στόχο τα νόµιµα και
παράνοµα ναρκωτικά καθώς και την
πολυτοξικοµανία
(χρήση
πολλών
ναρκωτικών).

Το
πρόγραµµα πρόληψης της Συνεχιζόµενη
τοξικοµανίας (2001-2002) παρατάθηκε, δράση
εν αναµονή της έγκρισης του νέου
προγράµµατος δηµόσιας υγείας. Το
πρόγραµµα δηµόσιας υγείας εγκρίθηκε
τον Ιούνιο 2002.

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει προγράµµατα µεγάλης εµβέλειας
και θα διανείµει τις βέλτιστες πρακτικές και τα αποτελέσµατα
αυτών των προγραµµάτων µε τη βοήθεια του ΕΚΠΝΤ (βάση
δεδοµένων EDDRA).

Η Επιτροπή θα φροντίσει ώστε να
γίνεται πλήρης χρήση των υφιστάµενων
κοινοτικών προγραµµάτων που αποβλέπουν
στην αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισµού,
στην
καταπολέµηση
της
αστικής
εγκληµατικότητας και στην προώθηση της
κοινωνικής επανένταξης.

Συνεχιζόµενη
δράση

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το πρόγραµµα URBAN
χρησιµοποιούνται προς το σκοπό αυτό.

3.1.1.1

3.1.1.2
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∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα
συνεχίσουν να επεξεργάζονται καινοτόµες
µεθόδους πρόληψης όσον αφορά τη χρήση
συνθετικών ναρκωτικών, λαµβάνοντας υπόψη
τις ιδιαιτερότητες της τοξικοµανίας αυτού του
είδους.

3.1.1.4

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Εγγράφεται
στο
πλαίσιο
των Συνεχιζόµενη
δραστηριοτήτων που
διεξάγονται δράση
δυνάµει του προγράµµατος πρόληψης
της τοξικοµανίας
Κατάσταση προόδου

Παρατηρήσεις
Επιλογή σχεδίων που παρουσιάζουν καινοτόµο χαρακτήρα στο
συγκεκριµένο τοµέα.
Επελέγησαν κατάλληλα σχέδια σύµφωνα µε το πέµπτο
πρόγραµµα-πλαίσιο και οι προτάσεις του 6ου προγράµµατοςπλαισίου προβλέπουν τώρα ενδιαφέρουσες δυνατότητες.

Θα πρέπει να µειωθεί σηµαντικά, σε
διάστηµα πέντε ετών, η συχνότητα των
ζηµιογόνων για την υγεία αποτελεσµάτων των
ναρκωτικών (HIV, ηπατίτιδα Β και Γ,
φυµατίωση, κ.λπ) και ο αριθµός θανάτων που
σχετίζονται µε ναρκωτικά (στόχος της
στρατηγικής 2).
3.1.2

3.1.2.2

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα
σχεδιάσουν και θα εφαρµόσουν καινοτόµες
εκστρατείες για να ευαισθητοποιήσουν
περαιτέρω τις οµάδες πληθυσµού έναντι των
κινδύνων που αντιπροσωπεύει η χρήση
ναρκωτικών, καθώς και προγράµµατα µε
σκοπό τη µείωση των κινδύνων και των
ζηµιογόνων αποτελεσµάτων που συνεπάγεται
αυτή η χρήση. Αυτές οι εκστρατείες θα πρέπει
να είναι καλά στοχοθετηµένες και να
εφαρµόζονται σε συνεργασία µε τις
ενδιαφερόµενες οµάδες.

Εγγράφεται στο πλαίσιο των δράσεων Τέλη 2002
που
διεξάγονται
βάσει
του
προγράµµατος
πρόληψης
της
τοξικοµανίας.

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα
κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών
επικοινωνίας (π.χ.) το ∆ιαδίκτυο για την
παροχή αντικειµενικών, αξιόπιστων και
προσιτών πληροφοριών σχετικά µε τα
ναρκωτικά και τους κινδύνους που
εγκυµονούν.

Εγγράφεται
στο
πλαίσιο
των Συνεχιζόµενη
δραστηριοτήτων που διεξάγονται βάσει δράση
του προγράµµατος πρόληψης της
τοξικοµανίας.

3.1.2.3
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∆υνατότητα χρήσης του διαδικτύου για τις εκστρατείες αυτού
του είδους.

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Συνεχιζόµενη
δράση

Κατάσταση προόδου

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα
προβούν σε έρευνες για τις συνέπειες της
οδήγησης υπό την επήρεια παράνοµων
ναρκωτικών ή φαρµάκων.

3.1.2.5

Παρατηρήσεις
Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να εξετάζει το ζήτηµα και,
ενδεχοµένως, να υποβάλει προτάσεις. Οι συστάσεις της οµάδας
εργασίας "Οινόπνευµα, ναρκωτικά, φάρµακα και οδήγηση"
πρέπει να ληφθούν υπόψη. Προτείνεται να εγγραφεί η
συγκεκριµένη δράση στο πρόγραµµα πλαίσιο Έρευνα και
Ανάπτυξη 2002 έως 2006.
Αυτό το θέµα βρίσκεται υπό συζήτηση για το έκτο πρόγραµµαπλαίσιο.

Θα πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά ο
αριθµός των ναρκοµανών που θεραπεύονται
µε επιτυχία (στόχος της στρατηγικής 3)

3.1.3

Να αξιοποιηθούν πλήρως οι νέες
δυνατότητες που προσφέρονται από τη
συνθήκη, ιδιαίτερα τα άρθρα που αφορούν
την προστασία της υγείας και την έρευνα
(στρατηγικός στόχος 7)
3.2.

Η Επιτροπή θα φροντίσει ώστε η Το νέο πρόγραµµα δηµόσιας υγείας 2002
πρόληψη στον τοµέα των ναρκωτικών να θεσπίσθηκε τον Ιούνιο 2002.
συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των βασικών
στοιχείων του µελλοντικού προγράµµατος
δηµόσιας υγείας.

3.2.1

55

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα
διαθέσουν επαρκείς πόρους για την έρευνα για
να καθορίσουν τα κοινωνικά και βιοϊατρικά
αίτια της τοξικοµανίας, τις απαρχές της και
την πρόληψή της καθώς και τα στοιχεία της
συµπεριφοράς που χαρακτηρίζει τη χρήση
ναρκωτικών. Η Επιτροπή θα καταβάλει
προσπάθειες να συµπεριλάβει αυτόν τον
τοµέα έρευνας µεταξύ των προτεραιοτήτων
του κοινοτικού προγράµµατος Έρευνας και
Ανάπτυξης.

3.2.2

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Τρία σχέδια χρηµατοδοτήθηκαν δυνάµει Συνεχιζόµενη
του ισχύοντος προγράµµατος Έρευνας δράση
και Ανάπτυξης. Η δεύτερη σειρά
προτάσεων σχεδίων ευρίσκεται υπό
αξιολόγηση.
Κατάσταση προόδου

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη
εντοπίζουν νέους τοµείς, όπως για παράδειγµα
η διάδοση βέλτιστων πρακτικών στο
συγκεκριµένο τοµέα, η κατάρτιση και η
δικτύωση, στους οποίους η δράση σε
κοινοτικό επίπεδο θα µπορούσε να συµβάλει
στη µείωση των βλαβών υγείας που
προξενούνται από τα ναρκωτικά. .

Συνεχιζόµενη
δράση

3.2.3.

3.3 Να υιοθετηθεί σφαιρική προσέγγιση

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα Το
πρόγραµµα πρόληψης της Συνεχιζόµενη
αναπτύξουν και θα εφαρµόσουν προληπτικές τοξικοµανίας αφορά όλες τις ηλικιακές δράση
δράσεις και στρατηγικές για όλες τις οµάδες, ιδιαίτερα τους νέους.
ηλικιακές οµάδες, κυρίως δε για τα παιδιά και
τους εφήβους.

3.3.1
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Παρατηρήσεις
∆υνατότητες για τη συγκεκριµένη έρευνα υπάρχουν στα
κεφάλαια 1.1.1 "Γονιδιοµατική και βιοτεχνολογία στην
υπηρεσία της υγείας" καθώς επίσης στο κεφάλαιο 3 "Ενίσχυση
των βάσεων των ευρωπαϊκού χώρου έρευνας" του 6ου
προγράµµατος πλαισίου.

Να προετοιµαστεί στη βάση των υφιστάµενων κοινοτικών
προγραµµάτων στον τοµέα της κατάρτισης και της πρόληψης
της τοξικοµανίας καθώς και στη βάση µελέτης εκ µέρους του
ΕΚΜΝΤ.

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

Κατάσταση προόδου

Παρατηρήσεις

3.3.2 Στα όρια των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων
τους, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα
εξετάσουν, στο συγκεκριµένο πλαίσιο και
εφόσον χρειάζεται, το ζήτηµα της επικίνδυνης
συµπεριφοράς και της εν γένει εξάρτησης,

Σύσταση σχετικά µε την πρόληψη και 2002/2003
την µείωση των κινδύνων που
συνδέονται µε την τοξικοµανία
προτάθηκε από την Επιτροπή, στη βάση
του άρθρου 152 της συνθήκης ΕΚ. Το
συµπεριλαµβανοµένων των πτυχών που Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
συνδέονται µε τη χρήση οινοπνευµατωδών, ενέκριναν κοινό σχέδιο οδηγίας για τον
φαρµάκων, ουσιών φαρµακοδιέγερσης στο καπνό.
πλαίσιο αθλητικών δραστηριοτήτων και
καπνού.
Η πρόταση οδηγίας για τον καπνό
ευρίσκεται τώρα υπό εξέταση στο
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Να προληφθεί το έγκληµα που
συνδέεται µε τα ναρκωτικά και κυρίως η
εγκληµατικότητα των νέων και η αστική
εγκληµατικότητα

3.4

Να µειωθεί σηµαντικά, σε διάστηµα
πέντε ετών, ο αριθµός των εγκληµάτων που
συνδέονται µε τα ναρκωτικά (στόχος της
στρατηγικής 5)

3.4.1

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα
καταρτίσουν προγράµµατα για την προώθηση
των βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα της
πρόληψης των εγκληµατικών δραστηριοτήτων
που συνδέονται µεταξύ άλλων µε τα
ναρκωτικά, την εγκληµατικότητα των νέων
και την αστική εγκληµατικότητα.

3.4.1.1

Θεσπίστηκε ένα νέο πρόγραµµα για την Συνεχιζόµενη
πρόληψη
της
εγκληµατικότητας δράση
(Hippokrates).
∆ηµιουργήθηκε ένα
ευρωπαϊκό δίκτυο πρόληψης της
εγκληµατικότητας,
του
οποίου
προτεραιότητες
αποτελούν
η
εγκληµατικότητα των νέων, η αστική
εγκληµατικότητα και η εγκληµατικότητα
που συνδέεται µε τα ναρκωτικά.
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Αυτό αποτελεί επίσης µία από τις προτεραιότητες του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε (Συµπέρασµα 42).

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

Κατάσταση προόδου

Παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα ∆ιαδικασία
ανάλυσης
και 2002
επεξεργαστούν, στη βάση των εργασιών που προσδιορισµού που ξεκίνησε από το
διεξάγονται από την Ευρωπόλ και το ΕΚΠΝΤ, ΕΚΠΝΤ, το 2001.
κοινό
ορισµό
της
έννοιας
της
"εγκληµατικότητας που συνδέεται µε τα
ναρκωτικά" προκειµένου να µπορέσουν να
συγκρίνουν αντικειµενικά τον αριθµό των
αδικηµάτων που συνδέονται µε τα ναρκωτικά.

Θα πρέπει να προσδιοριστούν εγκληµατολογικοί και πολιτικοί
δείκτες προκειµένου να αξιολογηθεί η πρόοδος στον τοµέα της
πρόληψης και του ελέγχου της εγκληµατικότητας.

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα Το ΕΚΠΝΤ ολοκλήρωσε τη µελέτη τον Τέλος 2001
εξετάσουν τα συµπεράσµατα της µελέτης που Μάρτιο 2001.
πραγµατοποίησε το ΕΚΠΝΤ στο δίκαιο και
την πρακτική των κρατών µελών της ΕΕ όσον
αφορά την µεταχείριση των τοξικοµανών από
το σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης, στην
οποία περιλαµβάνονται θέµατα όπως η
αναγνώριση της τοξικοεξάρτησης µετά τη
σύλληψη, οι εναλλακτικές προς τη φυλάκιση
δυνατότητες και οι δυνατότητες θεραπείας στο
πλαίσιο του συστήµατος ποινικού δικαίου.
Μετά
την
ανάλυση
αυτών
των
αποτελεσµάτων, η Επιτροπή και τα κράτη
µέλη θα εξετάσουν τον τρόπο ανταλλαγής
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη
µεταχείριση των τοξικοµανών από το
σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης..

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την παρακολούθηση της
µελέτης του ΕΚΠΝΤ.

3.4.1.2

3.4.4

Κατάρτιση και ανταλλαγή εµπειρίας
όσον αφορά την πρόληψη της χρήσης
ναρκωτικών

3.5
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Το ΕΚΠΝΤ συνεκάλεσε συνεδρίαση εµπειρογνωµόνων, η
οποία έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2002, και στην οποία
συµµετείχε η Ευρωπόλ, για να εξετάσει αυτούς τους ορισµούς.
Χρειάζονται ακόµα συµπληρωµατικές συζητήσεις.

Η µελέτη του ΕΚΠΝΤ για τις ποινικές διαδικασίες στον τοµέα
της τοξικοµανίας θα δηµοσιευθεί το 2002. Σύνοψη θα
δηµοσιευθεί επίσης στις 12 γλώσσες.

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα
αναπτύξουν και θα εφαρµόσουν ένα δίκτυο
εκπαιδευτών και επαγγελµατιών στον τοµέα
της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας οι
οποίοι έρχονται σε επαφή µε τους χρήστες
ναρκωτικών.

3.5.2

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Έχουν δηµιουργηθεί στην Ευρώπη Συνεχιζόµενη
πολλά ευρωπαϊκά δίκτυα επαγγελµατιών δράση
και συγχρηµατοδοτούνται βάσει του
προγράµµατος
πρόληψης
της
τοξικοµανίας..
Κατάσταση προόδου

Τα κράτη µέλη θα προάγουν την
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα
της πρόληψης και θα εξασφαλίσουν ότι
εφιστάται η προσοχή άλλων κρατών µελών
και της Επιτροπής σε όλα τα επιτυχηµένα
προγράµµατα.

Συνεχιζόµενη
δράση

3.5.3

Παρατηρήσεις
Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί προς το σκοπό αυτό, στη βάση σχεδίων που
υποβάλλονται από τα κράτη µέλη.
Να εξακολουθήσουν οι προσπάθειες που αποβλέπουν στη
στενότερη συνεργασία των δικτύων που έχουν δηµιουργηθεί
στο συγκεκριµένο τοµέα.
Βάση δεδοµένων EDDRA.
Το ΕΚΠΝΤ µπορεί να παρέχει τη συνδροµή του στο
συγκεκριµένο ζήτηµα.

4. Μείωση της προσφοράς

Να ενισχυθεί η καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών καθώς και του
συναφούς οργανωµένου εγκλήµατος και να
επιταχυνθεί η αστυνοµική, τελωνειακή και
δικαστική συνεργασία µεταξύ κρατών
µελών (στρατηγικός στόχος 5)

4.1

Να µειωθούν σηµαντικά, σε διάστηµα
πέντε ετών, οι δυνατότητες προµήθειας
παράνοµων ναρκωτικών (στόχος της
στρατηγικής 4).

Θα µπορούσαν να καθοριστούν δείκτες και βασικά δεδοµένα
για να αξιολογηθεί η µείωση της προσφοράς..

4.1.1
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∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Κατάσταση προόδου

Τα κράτη µέλη θα εξασφαλίσουν Συµπεράσµατα
Βιέννης
υψηλό και ενιαίο επίπεδο ασφάλειας στα ∆εκεµβρίου 1998 (σηµείο 91).
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και, εφόσον
χρειάζεται, θα συγκροτήσουν κοινές οµάδες
ελέγχου στις οποίες θα συµµετέχουν, για
παράδειγµα, αστυνοµικοί, τελωνειακοί,
συνοριακοί και υπάλληλοι ελέγχου της
µετανάστευσης.
4.1.1.1

Με τη βοήθεια της Ευρωπόλ, το
Συµβούλιο και η Επιτροπή θα καταρτίσουν
κοινοτικές
κατευθυντήριες για
την
καταπολέµηση των δραστηριοτήτων που
αφορούν τα παράνοµα ναρκωτικά µέσω νέων
τεχνολογιών και ιδιαίτερα του ∆ιαδικτύου.

4.1.1.2

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
11/12 Συνεχίζεται

Η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση για 2002
το έγκληµα πληροφορικής. Η οµάδα
"∆ιακίνηση
ναρκωτικών"
του
Συµβουλίου επεξεργάστηκε προτάσεις
για να ενισχύσει τα µέτρα κατά των
αδικηµάτων που έχουν σχέση µε τα
ναρκωτικά,
χρησιµοποιώντας
τις
τεχνικές
πληροφόρησης
και
επικοινωνίας, κυρίως στο διαδίκτυο. Το
Συµβούλιο ενέκρινε αυτές τις προτάσεις,
οι οποίες αναθέτουν στην Ευρωπόλ ένα
ρόλο συντονιστή.
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Παρατηρήσεις
Οι προτάσεις για ένα εγχειρίδιο όσον αφορά τους ελέγχους στα
εξωτερικά σύνορα για ναρκωτικά (STUP 20 του 1999) θα
πρέπει να εξετασθούν υπό το φως της πρόσφατης ανακοίνωσης
της Επιτροπής της 7ης Μαίου 2002 για µια ολοκληρωµένη
διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, στην οποία αναφέρεται το
θέµα της καταπολέµησης των ναρκωτικών.

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Κατάσταση προόδου

Με τη βοήθεια της Ευρωπόλ και
λαµβάνοντας υπόψη τα υφιστάµενα κοινοτικά
συστήµατα ανταλλαγής πληροφοριών, τα
κράτη µέλη θα συνεργαστούν στο πλαίσιο των
αρµόδιων οµάδων και επιτροπών του
Συµβουλίου προκειµένου να ενισχύουν τις
προσπάθειες καταπολέµησης της θαλάσσιας
εµπορίας ναρκωτικών, διοργανώνοντας
µεταξύ άλλων εκπαιδευτικά µαθήµατα για τον
εντοπισµό και την επιτήρηση υπόπτων
σκαφών και καθορίζοντας διαδικασίες
επιβίβασης και ελέγχου σκαφών εφόσον
απαιτείται. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να
αναγνωρίσουν τη σηµασία εφαρµογής των
αρχών που ορίζονται στο άρθρο 17 της
σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την
καταπολέµηση της παράνοµης εµπορίας
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.

Τον Ιούνιο 2000, οι πορτογαλικές αρχές
διοργάνωσαν διάσκεψη για τη θαλάσσια
εµπορία ναρκωτικών, η οποία κατέληξε
σε πολλές συστάσεις. Το Coreper
συµφώνησε ότι πρέπει να καταρτιστεί
σχέδιο δράσης για την εφαρµογή τους,
που να δίνει έµφαση σε λειτουργικές
δραστηριότητες.

4.1.1.3

Η επεξεργασία αυτού του προγράµµατος
συνεχίστηκε υπό την ισπανική προεδρία.
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Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Οι εργασίες θα
αρχίσουν
πιθανόν κατά τα
τέλη του 2002

Παρατηρήσεις

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ
4.1.1.4 Με τη βοήθεια της Ευρωπόλ, τα κράτη

µέλη θα εξετάσουν περαιτέρω τις δυνατότητες
συνδυασµού πληροφοριών από τον
επιστηµονικό τοµέα της αστυνοµίας και τον
τοµέα επιβολής του νόµου, µε στόχο τον
εντοπισµό της παραγωγής και διακίνησης
συνθετικών ναρκωτικών, της σύνθεσής τους,
καθώς και όσων εµπλέκονται στην παραγωγή
και διακίνηση αυτών. Προς το σκοπό αυτό, τα
επιστηµονικά εργαστήρια της αστυνοµίας των
κρατών µελών πρέπει να ανταλλάσσουν
πληροφορίες σχετικά µε την ανάλυση
δειγµάτων που λαµβάνονται από κατασχέσεις
συνθετικών ναρκωτικών. Εφόσον χρειάζεται
τα αποτελέσµατα θα διατίθενται σε αρµόδιες
υγειονοµικές υπηρεσίες των κρατών µελών.

Κατάσταση προόδου

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

Στη βάση σουηδικής πρότασης, το 2001
Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο µελετούν
µία απόφαση του Συµβουλίου για την
καθιέρωση ενός συστήµατος ειδικών
αναλύσεων
της
επιστηµονικής
αστυνοµίας προκειµένου να καθορίσουν
τα χαρακτηριστικά των συνθετικών
ναρκωτικών. Το αποτέλεσµα θα
οδηγήσει σε συντονισµό, ο οποίος θα
επεκτείνεται σε όλη την ΕΕ και θα
εξασφαλίζεται από την Ευρωπόλ, των
πληροφοριών που συγκεντρώνονται από
τις υπηρεσίες καταστολής και από την
επιστηµονική αστυνοµία.
Με πρωτοβουλία της Σουηδίας,
αναπτύχθηκε ένα λειτουργικό σχέδιο
(σχέδιο CASE), στο οποίο συµµετέχουν
14 κράτη µέλη και η Ευρωπόλ· το σχέδιο
αφορά τη συλλογή, ανάλυση και
διάδοση, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δεδοµένων των υπηρεσιών
καταστολής και δεδοµένων της
επιστηµονικής αστυνοµίας για τις
κατασχέσεις αµφεταµίνης.
Συνδυασµός µε τις εργασίες του ENFSI
∆ίκτυο των Ιδρυµάτων
Επιστηµονικής Αστυνοµίας) για την
λήψη δειγµάτων µε βάση τη µέθοδο της
τετραγωνικής ρίζας.

(Ευρωπαϊκό

Η Ευρωπόλ αξιολόγησε και βελτίωσε το
σύστηµά της LOGO για τη συλλογή,
αξιολόγηση και διάδοση βαλλιστικών
δεδοµένων και δεδοµένων των
υπηρεσιών καταστολής για τις
κατασχέσεις ecstasy, στο οποίο
συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη.
62

Παρατηρήσεις
Οι εργασίες για τη λήψη δειγµάτων πρέπει να συνεχιστούν.

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Κατάσταση προόδου

4.1.1.5

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει µε τον
δέοντα τρόπο τις προσπάθειες που
καταβάλλονται από τα κράτη µέλη για να
βελτιώσουν την αστυνοµική, τελωνειακή και
δικαστική συνεργασία τους, κυρίως µε
προγράµµατα ανταλλαγών και κατάρτισης,
επωφελούµενη από την εµπειρία και τα
αποτελέσµατα
των
υφιστάµενων
προγραµµάτων του τρίτου πυλώνα.

Στη βάση πρωτοβουλίας της Επιτροπής,
το Συµβούλιο θέσπισε απόφαση για την
κατάρτιση ενός προγράµµατος πλαισίου
αστυνοµικής
και
δικαστικής
συνεργασίας στον ποινικό τοµέα (AGIS).

Τα κράτη µέλη και η Ευρωπόλ θα
εφαρµόσουν τη βασισµένη σε σχέδιο
στρατηγική της ΕΕ περί επιβολής του νόµου
κατά του διασυνοριακού οργανωµένου
εγκλήµατος µε στόχο την καταπολέµηση της
εµπορίας ναρκωτικών.

Η Ευρωπόλ και τα κράτη µέλη
εφαρµόζουν αυτή τη στρατηγική στο
πλαίσιο των δελτίων ανάλυσης που
προβλέπονται από τη σύµβαση
Ευρωπόλ. Θα µπορούσαν να ληφθούν
άλλα
µέτρα
εφαρµογής,
χρησιµοποιώντας άλλες µορφές διεθνούς
συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών
επιβολής του νόµου και των δικαστικών
υπηρεσιών, όπως είναι για παράδειγµα οι
κοινές οµάδες έρευνας.

4.1.1.6
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Παρατηρήσεις

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

Κατάσταση προόδου

Παρατηρήσεις

Να µειωθεί σηµαντικά σε διάστηµα
πέντε ετών η νοµιµοποίηση προσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και η παράνοµη
διακίνηση πρόδροµων ουσιών (Στόχος της
στρατηγικής 6).

4.1.2.

Η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικά
έκθεση στο Συµβούλιο για τις δράσεις που
διεξάγονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τον έλεγχο της νοµιµοποίησης
προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
για τις δράσεις του προηγούµενου έτους και
για εκείνες που προβλέπονται για το επόµενο
έτος.

Μία δεύτερη οδηγία για τη Συνεχιζόµενη
νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δράση
δραστηριότητες, η οποία επεκτείνει και
ενηµερώνει την οδηγία του 1991,
θεσπίστηκε τον ∆εκέµβριο 2001.
Η εντολή της Ευρωπόλ επεκτάθηκε
προσφάτως στη νοµιµοποίηση προσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες.

Θα πρέπει να υποβοηθούνται οι τρίτες χώρες στην ανάπτυξη
των µηχανισµών τους καταπολέµησης της νοµιµοποίησης
προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (δυνάµει των
προγραµµάτων TACIS και Phare). Πρέπει να δηµιουργηθεί
κατάλληλος µηχανισµός για να βελτιώσει τον έλεγχο των
πρόδροµων ουσιών, µε τη συµµετοχή των συνδεδεµένων
χωρών.

Η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικά
έκθεση στο Συµβούλιο για τον έλεγχο των
παράνοµων χηµικών πρόδροµων ουσιών, για
τις δράσεις που έχουν αναληφθεί κατά το
προηγούµενο έτος και για εκείνες που
προβλέπονται για το επόµενο έτος.

Η σύνταξη και η διανοµή των Συνεχιζόµενη
κατευθυντηρίων γραµµών επέτρεψαν την δράση
ενίσχυση της συνεργασίας µε τις
σχετικές βιοµηχανίες.

Η Επιτροπή θα πρέπει να µελετήσει τη δυνατότητα ενίσχυσης
της συνεργασίας µε τα βιοµηχανικά κυκλώµατα και να συνάψει
συµφωνία για τον έλεγχο των πρόδροµων ουσιών µε
περισσότερες χώρες που αντιµετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο.

4.1.2.1

4.1.2.4

Η πρωτοβουλία της βελγικής προεδρίας
για τον προσδιορισµό των πρόδροµων
και των βαικών χηµικών ουσιών πρέπει
να συνεχιστεί· ψήφισµα του Συµβουλίου.
Οι διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία για
τη σύναψη συµφωνίας σχετικά µε τις
πρόδροµες ουσίες έχουν προχωρήσει.
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Η νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
αποτελεί εξίσου µία από τις προτεραιότητες που ορίστηκαν από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε (Συµπεράσµατα 51-58).

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Κατάσταση προόδου

Σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και
σε συνεργασία µε τη χηµική βιοµηχανία, η
Επιτροπή θα επεξεργαστεί προαιρετική
διαδικασία ελέγχου των µη καταχωρηµένων
χηµικών
πρόδροµων
ουσιών
που
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή
συνθετικών ναρκωτικών.

Εγκρίθηκαν προτάσεις της Επιτροπής για
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3677/90, της 13ης ∆εκεµβρίου
1990, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να
ληφθούν για να αποτραπεί η διοχέτευση
ορισµένων ουσιών στην παράνοµη
παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων
ουσιών.

4.1.2.5

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Ο κανονισµός
αριθ. 3677/90
του Συµβουλίου
τροποποιήθηκε
από
τον
κανονισµό (ΕΚ)
αριθ.
ο
1116/2001,
οποίος τέθηκε
σε ισχύ στις 28
Ιουνίου 2001
και από τον
κανονισµό (ΕΚ)
αριθ.998/2002
της 3ης Ιουνίου
2002.

Θεσπίστηκε από την Επιτροπή στις 10
Σεπτεµβρίου 2002 σχέδιο πρότασης της
Επιτροπής για την αντικατάσταση της
ισχύουσας οδηγίας 92/109/ΕΟΚ µε
κανονισµό.
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Η
πρόταση
απεστάλη στο
Κοινοβούλιο
και
το
Συµβούλιο για
έγκριση µε τη
διαδικασία της
συναπόφασης.

Παρατηρήσεις
Θεσπίστηκαν κατευθυντήριες γραµµές και ένας κατάλογος µη
ελεγχόµενων χηµικών προϊόντων που υπόκεινται σε εκούσια
µέτρα ελέγχου προκειµένου να διευκολυνθεί η χηµική
βιοµηχανία. Αυτά ανακοινώθηκαν στα κράτη µέλη και
απεστάλησαν στις χηµικές επιχειρήσεις. Τέθηκαν επίσης στη
διάθεση των υποψήφιων χωρών µέσω του προγράµµατος Phare.

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ
Τα κράτη µέλη, µε τη βοήθεια
ενδεχοµένως της Επιτροπής και της Ευρωπόλ,
παρέχουν εκπαίδευση σε τελωνειακούς και
αστυνοµικούς υπαλλήλους σχετικά µε την
καταπολέµηση της διοχέτευσης πρόδροµων
χηµικών ουσιών.
4.1.2.6

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Η Ευρωπόλ, σε συνεργασία µε τους Συνεχιζόµενη
εµπειρογνώµονες των κρατών µελών και δράση
µε την Επιτροπή, σχεδίασε και
διοργάνωσε, µε στόχο τους εκπαιδευτές,
ένα σεµινάριο κατάρτισης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τα
εργαστήρια παρασκευής παράνοµων
συνθετικών ναρκωτικών. Οι εκπαιδευτές
που συµµετείχαν σε αυτό το σεµινάριο
διοργάνωσαν µε τη σειρά τους
καταρτίσεις σε δύο κράτη µέλη· αυτές οι
καταρτίσεις απευθύνθηκαν, (µε τη
βοήθεια
της
Ευρωπόλ)
στους
αστυνοµικούς, στους τελωνειακούς,
στους
εµπειρογνώµονες
του
επιστηµονικού τοµέα της αστυνοµίας και
στα µέλη του σώµατος των
πυροσβεστών.
Κατάσταση προόδου

Να αξιοποιηθούν πλήρως οι νέες
δυνατότητες που προσφέρονται από τη
συνθήκη του Άµστερνταµ, και ιδιαίτερα τα
άρθρα για τον έλεγχο των ναρκωτικών, την
αστυνοµική και δικαστική συνεργασία
καθώς και τις ελάχιστες κοινές
προδιαγραφές στη νοµοθεσία (στρατηγικός
στόχος 7)

4.2
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Παρατηρήσεις
Η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία (CEPOL) θα µπορούσε
να διαδραµατίσει ρόλο στο συγκεκριµένο τοµέα.

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Κατάσταση προόδου

Ενδεχοµένως µε τη βοήθεια της
Ευρωπόλ, τα κράτη µέλη θα ενισχύσουν τη
συνεργασία τους για την καταπολέµηση της
διακίνησης ναρκωτικών και συγκεκριµένα θα
συγκροτήσουν εντός του ενδεδειγµένου
νοµικού πλαισίου κοινές οµάδες για την
αντιµετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών
µεταξύ των κρατών µελών.

Το Συµβούλιο θέσπισε δύο συστάσεις
προς τα κράτη µέλη σχετικά µε :

4.2.2

Παρατηρήσεις

τις αιτήσεις της Ευρωπόλ για την
έναρξη ποινικών ερευνών σε ειδικές
περιπτώσεις·

-

την υποστήριξη της Ευρωπόλ στις
κοινές
οµάδες
έρευνας
που
δηµιουργήθηκαν από τα κράτη µέλη.

-

Ορισµένα κράτη µέλη συγκροτούν
κοινές οµάδες, µε τη συµµετοχή της
Ευρωπόλ.

-

Να προωθηθεί η περιφερειακή
συνεργασία σε περιπτώσεις που τα κράτη
µέλη αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα
σχετικά µε τα ναρκωτικά

4.2.3

Ζητήθηκε συγχρηµατοδότηση στο
πλαίσιο του προγράµµατος OISIN
(συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών
επιβολής του νόµου) για να διεξαχθούν
σχέδια περιφερειακής συνεργασίας
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Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών για τις
βέλτιστες πρακτικές

ΧρονοδιάΠαρατηρήσεις
γραµµα/προτεραιότητα
4.2.4 Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί µε το Η µελέτη της Επιτροπής ολοκληρώθηκε 1ο
εξάµηνο Αποτελεί επίσης ένα από τα συµπεράσµατα του Τάµπερε (αριθ.
ΕΚΠΝΤ και λάβει υπόψη τις υπάρχουσες τον Μάρτιο 2001.
2001.
48)
σχετικές
πηγές
πληροφοριών
στο
συγκεκριµένο τοµέα, θα µελετήσει τους Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης
διάφορους ορισµούς που δίδονται στα κράτη πλαισίου του Συµβουλίου για τη θέσπιση
µέλη όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών, ελάχιστων κανόνων σχετικά µε τη
τις προβλεπόµενες από το εθνικό δίκαιο στοιχειοθέτηση
των
ποινικών
κυρώσεις και τις ποινές που επιβάλλονται από αδικηµάτων και τις ποινές που πρέπει να
τα δικαστήρια και άλλες δικαιοδοτικές αρχές. επιβάλλονται στον τοµέα της διακίνησης
Στη βάση αυτής της µελέτης, η Επιτροπή θα ναρκωτικών.
προτείνει µέτρα για να θεσπίσει ελάχιστους
κανόνες όσον αφορά τη στοιχειοθέτηση του Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε
αδικήµατος και τις ποινές που προβλέπονται τη γνώµη του τον Απρίλιο 2002.
για τη διακίνηση παράνοµων ναρκωτικών,
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις της Οι εργασίες συνεχίζονται στο επίπεδο
συνθήκης ΕΕ. Η µελέτη προβλέπεται να του Συµβουλίου.
ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη του 2000 και οι
προτάσεις θα υποβληθούν το αργότερο µέχρι
τις 31 Μαρτίου 2001.
∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Κατάσταση προόδου
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∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ
Τα κράτη µέλη και η Ευρωπόλ θα
διευκολύνουν την εφαρµογή νέων τεχνικών
εγκληµατολογικής έρευνας και τεκµηρίωσης
για τα εγκλήµατα που συνδέονται µε
ναρκωτικά.

4.2.5

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Η Ευρωπόλ δηµιούργησε και διατηρεί Συνεχιζόµενη
ευρετήριο κέντρων αριστείας. το οποίο δράση
περιλαµβάνει πληροφορίες για τις
αρµοδιότητες και τις βέλτιστες
πρακτικές. Αυτό το ευρετήριο
περιλαµβάνει πηγές πληροφοριών που
αφορούν τις νέες τεχνικές έρευνες.
Επιπλέον, η µονάδα "Ναρκωτικά" της
Ευρωπόλ συγκεντρώνει και αποθηκεύει
στοιχεία για το έγκληµα που συνδέεται
µε τα ναρκωτικά. Οι πληροφορίες
διανέµονται
µέσω
τακτικών
ενηµερωτικών δελτίων για τα
ναρκωτικά.
Κατάσταση προόδου

Η ανάλυση των ισχυρών και ασθενών
σηµείων που προτάθηκε από τη γαλλική
προεδρία µπορεί να γίνει σε µεγαλύτερο
βάθος για να εξασφαλίσει καλύτερο
συσχετισµό µεταξύ των τεχνικών
έρευνας
Η Task Force των ευρωπαίων αρχηγών Η εξέταση άρχισε κατά τα τέλη του 2002 Συνεχιζόµενη
της αστυνοµίας θα πρέπει να εξετάσει το
δράση
ενδεχόµενο να συµπεριλάβει µεταξύ των
τοµέων προτεραιότητας τη διακίνηση
ναρκωτικών και κυρίως τις δυνατότητες
βελτίωσης της αστυνοµικής συνεργασίας
καθώς και τις προτεραιότητες που πρέπει να
οριστούν στο συγκεκριµένο τοµέα.

4.2.6
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∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

Κατάσταση προόδου

5. Στο διεθνές επίπεδο

Να ενταχθούν προοδευτικά οι
υποψήφιες χώρες στη στρατηγική αυτή και
να ενταθεί η διεθνής συνεργασία µε άλλες
χώρες
και
διεθνείς
οργανισµούς
(στρατηγικός στόχος 9)
5.1

5.1.1 Η Επιτροπή

και το Συµβούλιο θα πρέπει
να εξασφαλίσουν ότι οι υποψήφιες χώρες
υιοθετούν το κοινοτικό κεκτηµένο και τις
βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα της
καταπολέµησης των ναρκωτικών και τα
εφαρµόζουν ικανοποιητικά. Τα κράτη µέλη
και η Επιτροπή θα επεξεργαστούν µε τις
υποψήφιες χώρες ένα σχέδιο δράσης κατά των
ναρκωτικών το οποίο θα ορίζει τα κενά που
πρέπει να καλυφθούν για την όσο το δυνατό
συντοµότερη τήρηση του κεκτηµένου.

Το Συµβούλιο θέσπισε, στις 28.02.2002, 2001
κοινή δήλωση των υπουργών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και των υποψήφιων χωρών
σχετικά µε τα ναρκωτικά.

Η Επιτροπή θα ξεκινήσει µε τις
υποψήφιες χώρες διαπραγµατεύσεις που θα
τους επιτρέψουν να συµµετάσχουν στις
εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Παρακολούθησης
Ναρκωτικών
και
Τοξικοµανίας. Η Επιτροπή καλείται να
προτείνει στο Συµβούλιο ένα σχέδιο εντολής
διαπραγµάτευσης το συντοµότερο δυνατό.

Στη βάση της εντολής διαπραγµάτευσης 1ο εξάµηνο
που δόθηκε από το Συµβούλιο, η 2001
Επιτροπή ξεκίνησε τις επίσηµες
διαπραγµατεύσεις µε τις υποψήφιες
χώρες.

5.1.2
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Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
5.1.3 Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα Συνολικά, διατέθηκαν 20 εκατ. ευρώ Συνεχιζόµενη
συνεχίσουν να υποστηρίζουν, µε τεχνική και στις δραστηριότητες ελέγχου των δράση
χρηµατοδοτική βοήθεια ενδεχοµένως, τις ναρκωτικών δυνάµει του προγράµµατος
υποψήφιες χώρες που καταβάλλουν Phare 2000.
προσπάθειες για την αντιµετώπιση της
κατάχρησης και διακίνησης ναρκωτικών. ∆υνάµει του προγράµµατος Phare για
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, µεταξύ την καταπολέµηση των ναρκωτικών
άλλων στο πλαίσιο του PHARE, στην (1998), διατέθηκαν 2 εκατ. ευρώ για ένα
ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών, εθνικών κοινό σχέδιο ΕΚΠΝΤ-Phare. Ο
µονάδων ναρκωτικών, κεντρικών σηµείων για κανονισµός για τη δηµιουργία του
το ΕΚΠΝΤ και αποτελεσµατικών ελέγχων ΕΚΠΝΤ τροποποιήθηκε από τον
των ναρκωτικών που εισέρχονται στην κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2220/2000 του
επικράτεια της ΕΕ και των υποψηφίων χωρών. Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2000
Για τις χώρες που δεν καλύπτονται από το για να επιτρέψει στο ΕΚΠΝΤ τη
PHARE, οι µηχανισµοί υποστήριξης θα µεταφορά της τεχνογνωσίας του στις
πρέπει να συµπεριλαµβάνουν διατάξεις για υποψήφιες χώρες.
την καταπολέµηση των ναρκωτικών. Η
Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει, τηρώντας
τα ισχύοντα ανώτατα όρια, νέες πηγές
χρηµατοδότησης για τη συνεργασία µε την
Τουρκία και να συµπεριλάβει στη συνεργασία
για την καταπολέµηση των ναρκωτικών στο
κείµενο που προορίζεται να ρυθµίσει την
εταιρική σχέση για την προσχώρηση. Θα
πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόµενο
στοχοθετηµένης αδελφοποίησης στον τοµέα
των ναρκωτικών και να υπάρξουν ειδικοί
σύµβουλοι για τα ναρκωτικά σε αυτό το
στάδιο που προηγείται της προσχώρησης.
∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Κατάσταση προόδου

Το Συµβούλιο θα πραγµατοποιεί ετήσια
συζήτηση για όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ
που αποβλέπουν στην παροχή βοήθειας στις
υποψήφιες χώρες στον τοµέα της
καταπολέµησης των ναρκωτικών.

Ετήσια
συζήτηση

5.1.4
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Το πρόγραµµα Phare θα διατηρηθεί µετά τις 30 Σεπτεµβρίου
2002 όσον αφορά το µέσο προένταξης των υποψηφίων χωρών
στο ΕΚΠΝΤ.

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Κατάσταση προόδου

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα
εφαρµόσουν το προενταξιακό σύµφωνο κατά
του οργανωµένου εγκλήµατος και θα το
επεκτείνουν σε όλες τις υποψήφιες χώρες.

Συνεχίζονται οι συζητήσεις στο πλαίσιο
της οµάδας εµπειρογνωµόνων που είναι
επιφορτισµένη µε την εφαρµογή του
προενταξιακού συµφώνου.

5.1.5

Να προωθηθεί η διεθνής συνεργασία
και η ενσωµάτωση του ελέγχου
ναρκωτικών στην αναπτυξιακή συνεργασία
της ΕΕ και να υποστηριχθούν οι
προσπάθειες των Ηνωµένων Εθνών και
ιδιαίτερα του προγράµµατος των
Ηνωµένων Εθνών για τον διεθνή έλεγχο
των ναρκωτικών (UNDCP), για την
ανάπτυξη κυρίως της διεθνούς συνεργασίας
βάσει των αρχών που ενέκρινε η UNGASS
τον Ιούνιο του 1998 (στρατηγικός στόχος
5.2

10)

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που
καταβάλλονται στο διεθνές επίπεδο για να
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των ναρκωτικών,
η Επιτροπή και το Συµβούλιο θα χορηγήσουν
προτεραιότητα στις υποψήφιες χώρες και στις
περιοχές του κόσµου στις οποίες παράγονται
τα ναρκωτικά ή µέσω των οποίων διέρχονται
πριν να φθάσουν στην επικράτεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5.2.1

Η συνεργασία ενισχύθηκε µε τις Συνεχιζόµενη
υποψήφιες χώρες καθώς και µε τις χώρες δράση
των Άνδεων, της Καραϊβικής, τις χώρες
TACIS, το Ιράν και το Αφγανιστάν.
Οικοδοµείται η στενότερη συνεργασία
µε τις χώρες των Βαλκανίων. Η
προτεραιότητα που χορηγήθηκε στις
δράσεις που αφορούν τα δύο κύρια
κυκλώµατα
διοχέτευσης
των
ναρκωτικών (κοκαΐνη και ηρωίνη)
αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της
Επιτροπής
COM(2001)301
της
08.06.2001.
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∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Συνεχιζόµενη
δράση

Κατάσταση προόδου

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα
συντονίσουν τα σχέδια που εφαρµόζουν σε
τρίτες χώρες και περιοχές ώστε να καταστεί
δυνατή η από κοινού αξιολόγηση και η
εφαρµογή της δράσης τους.

5.2.2

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα
ενισχύσουν τη συνεργασία τους µε πολυµερείς
και διεθνείς οργανισµούς εφόσον κάτι τέτοιο
θα καταστήσει αποτελεσµατικότερη τη δράση
τους.

5.2.3

Παρατηρήσεις
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη διατηρούν τακτικό διάλογο για
τις ενέργειες που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της οριζόντιας
οµάδας "Ναρκωτικά" του Συµβουλίου.
Τίθεται το ζήτηµα το να δηµιουργηθούν δύο υποοµάδες στα
πλαίσια της οριζόντιας οµάδας "Ναρκωτικά", οι οποίες θα είναι
επιφορτισµένες αντίστοιχα µε το κύκλωµα της κοκαΐνης και το
κύκλωµα της ηρωίνης.

Συνεχίστηκε η συνεργασία µε την Συνεχιζόµενη
ODCCP των
Ηνωµένων Εθνών. δράση
Υπεγράφησαν νέες συµβάσεις µε την
ODCCP για την εφαρµογή σχεδίων
συνεργασίας στη Ρωσία, το Ιράν, την
Κεντρική Ασία και την Νότιο Αφρική.
Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής
προβαίνουν στον έλεγχο των ισχυουσών
συµβάσεων µεταξύ της ΕΚ και της
ODCCP.

Άλλες οργανώσεις των Ηνωµένων
Εθνών (όπως η UNESCO ή η UNDP
στην Κεντρική Ασία) ή περιφερειακές
οργανώσεις (όπως ο OAS – CICAD ή
Eurocustoms, επίσης στην Κεντρική
Ασία) εφαρµόζουν εξίσου σχέδια της
ΕΕ.
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Εξετάζεται ειδικότερα η συνεργασία µε το UNDCP.

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα
συνεχίσουν να διαθέτουν επαρκείς πόρους για
την εφαρµογή προγραµµάτων και σχεδίων µε
στόχο τη µείωση της προσφοράς και της
ζήτησης (για παράδειγµα, στην τελευταία
περίπτωση, καταπολεµώντας τη διακίνηση
των ναρκωτικών και υποστηρίζοντας την
ανάπτυξη µεθόδων υποκατάστασης). Τα
κράτη µέλη και η Επιτροπή θα υποβάλλουν
ετήσια έκθεση στο Συµβούλιο (συγκεκριµένα
στην οριζόντια οµάδα "Ναρκωτικά") σχετικά
µε όλα τα προγράµµατα παροχής βοήθειας
που υλοποιούνται σε τρίτες χώρες στον τοµέα
των ναρκωτικών και θα διατηρούν
ενηµερωµένο πίνακα. Η Επιτροπή και τα
κράτη µέλη θα ενηµερώνονται αµοιβαία για
όλα τα προγράµµατα βοήθειας που
απευθύνονται στις τρίτες χώρες στον τοµέα
των ναρκωτικών, κάθε φορά που αυτό θα
είναι εφικτό και απαραίτητο, ήδη από τη φάση
της επεξεργασίας τους.

5.2.4

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Αφού συγκέντρωσε τα απαραίτητα προς Συνεχιζόµενη
το σκοπό αυτό δεδοµένα, η Επιτροπή δράση
υπέβαλε στην οριζόντια οµάδα
"Ναρκωτικά", τον Νοέµβριο 2001,
πίνακα όλων των σχεδίων που αφορούν
την τοξικοµανία και τα οποία
διεξάγονται επί του παρόντος από την
Επιτροπή και τα κράτη µέλη. Γίνεται
ενηµέρωση αυτού του πίνακα και τα
αποτελέσµατα προβλέπονται για τον
Οκτώβριο 2002.
Κατάσταση προόδου

Για να δοθεί συνέχεια στις δεσµεύσεις
που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης Barbados, ο έλεγχος
ναρκωτικών θα είναι µία από τις δράσεις
που θα υποστηριχθούν από το 9ο ΕΤΑ
περιφερειακό πρόγραµµα για την
Καραϊβική (2002-2007).
Οι λειτουργικές πιστώσεις δυνάµει του
κονδυλίου του προϋπολογισµού B7-6310
(προγράµµατα συνεργασίας ΒορράΝότου για την καταπολέµηση της
τοξικοµανίας) µειώθηκαν το 2002 σε 1,6
εκατ. ευρώ (έναντι των 5,5 εκατ. ευρώ)
από τη δηµοσιονοµική αρχή.
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Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ξεκίνησαν (τον Ιούλιο του 2002)
µία νέα προσπάθεια συγκέντρωσης δεδοµένων για τα σχέδια
της ΕΕ στον τοµέα των ναρκωτικών και τα παρουσίασαν υπό
λειτουργική, συνθετική και αναλυτική µορφή.
Εξετάζεται το µέλλον της συνεργασίας Βορρά-Νότου για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών.

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα

∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ

Κατάσταση προόδου

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα
καταρτίσουν σχέδιο δράσης για συνεργασία
στον τοµέα των ναρκωτικών µε τη Βόρεια
Αφρική και θα εφαρµόσουν πλήρως τα σχέδια
δράσης για τη Λατινική Αµερική και την
Καραϊβική καθώς και την Κεντρική Ασία.

Στο µέτρο που τα κυκλώµατα ηρωίνης
και κοκαΐνης έχουν καταστεί η πρώτη
προτεραιότητα της κοινοτικής πολιτικής
για την καταπολέµηση των ναρκωτικών,
κανένα σχέδιο δράσης για τη Βόρεια
Αφρική δεν συµπεριλαµβάνεται ακόµα
στην ηµερήσια διάταξη. Η Επιτροπή θα
επανεξετάσει εντούτοις αυτό το ζήτηµα
υπό το φως του περιφερειακού
προγράµµατος συνεργασίας EuroMed
στον τοµέα ∆ΕΥ, το οποίο εγκρίθηκε
στην Βαλέντσια την άνοιξη 2002.

5.2.6

Όσον αφορά το σχέδιο δράσης που
αφορά τη Λατινική Αµερική και την
Καραϊβική (ΛΑΚ), η ΕΕ συνέχισε τις
ετήσιες
συνεδριάσεις
της
του
µηχανισµού
συνεργασίας
και
συντονισµού για τα ναρκωτικά ΕΕΛΑΚ, καθώς και την υποστήριξή της
στα σχέδια συνεργασίας µε την περιοχή
για την καταπολέµηση των ναρκωτικών.
Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την
Κεντρική Ασία εγκρίθηκε από τις χώρες
της περιοχής (µε εξαίρεση το
Τουρκµενιστάν) και η Επιτροπή διόρισε
στη συγκεκριµένη περιοχή έναν
κοινοτικό συντονιστή για τα ναρκωτικά.
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∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα
βοηθήσουν τις χώρες και τις περιοχές που
βρίσκονται εκτός ΕΕ να αναπτύξουν τα
συστήµατά τους για την καταπολέµηση της
νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες.

5.2.7

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Ένα κοινοτικό σχέδιο για την Καραϊβική Συνεχιζόµενη
ευρίσκεται υπό εφαρµογή και η δράση
καταπολέµηση της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
αναµένεται
να
συνεχίσει
να
χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του 9ου
ΕΤΑ περιφερειακού προγράµµατος για
την Καραϊβική. Συνάφθηκαν το 2001
νέες συµβάσεις για να βοηθήσουν τις
ασιατικές χώρες που είναι µέλη του
ASEM. Μελετάται ένα σχέδιο για τη
Λατινική Αµερική για την περίοδο 2003Κατάσταση προόδου

Παρατηρήσεις

2004.

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα Το ΕΚΠΝΤ και το UNDCP κατέληξαν Συνεχιζόµενη
υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός κοινού σε συµφωνία για τους δείκτες που θα δράση
διεθνούς συνόλου δεικτών στον τοµέα της χρησιµοποιηθούν σε τρίτες χώρες.
µείωσης της ζήτησης και θα προωθήσουν
κοινά πρότυπα για τις εθνικές εκθέσεις που
απευθύνονται στους διεθνείς οργανισµούς.

Η Επιτροπή θα αναπτύξει µεθοδολογίες προσαρµοσµένες στις
λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες µέσω του πιλοτικού σχεδίου στη
Βενεζουέλα.

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα
ενσωµατώσουν την καταπολέµηση των
ναρκωτικών στα υπερεθνικά προγράµµατά
τους συνεργασίας (ιδιαίτερα µε τις
αναπτυσσόµενες χώρες), ως πολυτοµεακό
ζήτηµα.

Τα θέµατα που αφορούν τα ναρκωτικά πρέπει να εγγράφονται
στη διαδικασία πολυετούς προγραµµατισµού και να
εξασφαλίζεται ο συντονισµός µεταξύ περιοχών.

5.2.8

5.2.9

Τα θέµατα καταπολέµησης ναρκωτικών Συνεχιζόµενη
συµπεριλαµβάνονται τώρα στα έγγραφα δράση
εθνικής στρατηγικής της Επιτροπής
σχετικά µε τις χώρες και τις περιοχές που
έχουν αναγάγει τα ζητήµατα αυτά σε
προτεραιότητα για τη συνεργασία τους
µε την ΕΕ. Το περιφερειακό πρόγραµµα
CARDS στον τοµέα ∆ΕΥ όρισε σαν
δεύτερη
προτεραιότητα
την
καταπολέµηση των ναρκωτικών.
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∆ράση που έχει καθορισθεί στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της ΕΕ
Σύµφωνα µε την αρχή της
καταµερισµένης ευθύνης, η ΕΕ θα συνεχίσει
να υποστηρίζει τις προσπάθειες που
καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο για να
εξαλειφθεί η παράνοµη καλλιέργεια
ναρκωτικών.

5.2.10

Χρονοδιάγραµµα/προτεραιότητα
Βρίσκονται υπό εκτέλεση σχέδια στην Συνεχιζόµενη
Κολοµβία, στη Βολιβία, το Περού και το δράση
Αφγανιστάν, για να ενθαρρυνθούν
εναλλακτικοί τρόποι ανάπτυξης και
εναλλακτικά µέσα προς το ζην στις
περιοχές όπου είναι σηµαντική η
παράνοµη καλλιέργεια ναρκωτικών. Το
Πακιστάν συγκαταλέγεται τώρα, όπως
και η Κεντρική Αµερική και οι χώρες
των Άνδεων, µεταξύ των δικαιούχων του
προγράµµατος ναρκωτικών στο πλαίσιο
του
Συστήµατος
Γενικευµένων
Εµπορικών
Προτιµήσεων
της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Κατάσταση προόδου
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Παρατηρήσεις
Να ενισχυθεί η συµπληρωµατικότητα αυτών των σχεδίων µε τα
µέτρα που αφορούν τα κύρια κυκλώµατα διοχέτευσης των
ναρκωτικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Νοµικά µέσα της ΕΕ που αφορούν τα ναρκωτικά (2000-2002)
A. Νοµικά µέσα της ΕΕ που θεσπίσθηκαν κατά την περίοδο 2000-2002 (µε
χρονολογική σειρά)

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση
κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (2001-2006) .
ΕΕ L 271, 09.10.2002 – σελ.1
- Απόφαση του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη σύσταση προγράµµατος
πλαισίου σχετικά µε την αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
(AGIS). ΕΕ L 203, 01.08.2002 – σελ.5
-Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1232/2002 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2002, για
αντικατάσταση του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 του
Συµβουλίου, σχετικά µε τη θέσπιση µέτρων για την πρόληψη της διοχέτευσης ορισµένων

ουσιών στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και για
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3769/92. ΕΕ L 180, 10.07.2002 – σελ.5
-Απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε τις κοινές οµάδες
έρευνας. ΕΕ L 162, 20.06.2002- σελ.1

-Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 988/2002 του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2002, για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 σχετικά µε τη θέσπιση µέτρων για

την πρόληψη της διοχέτευσης ορισµένων ουσιών στην παράνοµη παρασκευή
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. ΕΕ L 151, 11.06.2002-σελ.3

- Ψήφισµα του Συµβουλίου για την ενσωµάτωση των προγραµµάτων πρόληψης των
ναρκωτικών στα σχολικά προγράµµατα. CORDROGUE 4 REV 3 – 08.05.2002
- Σύσταση του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για τη βελτίωση των µεθόδων

έρευνας κατά την καταπολέµηση του εγκλήµατος που συνδέεται µε το οργανωµένο
λαθρεµπόριο ναρκωτικών: έρευνα µε αντικείµενο τις εγκληµατικές οργανώσεις
λαθρεµπορίου ναρκωτικών και ταυτόχρονα έρευνα της οικονοµικής κατάστασης και των
περιουσιακών στοιχείων αυτών των οργανώσεων. ΕΕ C 114, 15.05.2002 - σελ.1
- Σύσταση του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά µε την απαιτούµενη

ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων
επιχειρησιακών µονάδων που ειδικεύονται στην καταπολέµηση της διακίνησης
πρόδροµων ουσιών στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΕ C 114, 15.05.2002 σελ.3
- Ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κρατών µελών για την πρόληψη
της χρήσης των ναρκωτικών για ψυχαγωγικούς σκοπούς. CORDROGUE 2 REV 3 –
15.04.2002
- Απόφαση του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, όσον αφορά τα µέτρα ελέγχου
και τις ποινικές κυρώσεις σχετικά µε το νέο συνθετικό ναρκωτικό ΡΜΜ. ΕΕ L 63,
06.03.2002 – σελ. 14
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- Κοινή δήλωση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις υποψήφιες χώρες για τα ναρκωτικά. CORDROGUE 7
REV 2 – 15.02.2002
- Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2501/2001 του Συµβουλίου, της 10ης ∆εκεµβρίου 2001, για

την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 –ΕΕ L 346, 31.12.2001 – σελ.1

- Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης
∆εκεµβρίου 2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου
σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες - ∆ήλωση της Επιτροπής. ΕΕ L
344, 28.12.2001 - σελ.76
- Ψήφισµα του Συµβουλίου για την εφαρµογή των πέντε βασικών επιδηµιολογικών
δεικτών για τα ναρκωτικά, που αναπτύχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Παρακολούθησης των ναρκωτικών και της τοξικοµανίας(ΕΚΠΝΤ). CORDROGUE 67 –
15.11.2001
- Πράξη του Συµβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 2001, για κατάρτιση σύµφωνα µε το
άρθρο 34 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του πρωτοκόλλου σύµβασης για την

αµοιβαία δικαστική συνδροµή επί ποινικών υποθέσεων µεταξύ των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΕ C 326, 21.11.2001 – σελ.1
- Απόφαση του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, για τη θέσπιση προγράµµατος
ενθάρρυνσης και ανταλλαγών, κατάρτισης και συνεργασίας στον τοµέα της πρόληψης
του εγκλήµατος (Ιπποκράτης). ΕΕ L 186, 07.07.2001 – σελ.11
- Απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, για το ξέπλυµα χρήµατος,
τον προσδιορισµό, τον εντοπισµό, τη δέσµευση, την κατάσχεση και τη δήµευση των
οργάνων και των προϊόντων του εγκλήµατος. ΕΕ L 182, 05.07.2001 – σελ.1
- Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1116/2001 του Συµβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, για
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 σχετικά µε τη θέσπιση µέτρων για

την πρόληψη της διοχέτευσης ορισµένων ουσιών στην παράνοµη παρασκευή
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. ΕΕ L 153, 08.06.2001 – σελ.4
-Απόφαση του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού
δικτύου πρόληψης του εγκλήµατος. ΕΕ L 153, 08.06.2001– σελ.1
- Απόφαση του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά µε τη διαβίβαση δειγµάτων
ελεγχόµενων ουσιών. ΕΕ L 150, 06.06.2001 – σελ.1
- Σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά µεταξύ ΕΕ και Κεντρικής Ασίας. CORDROGUE 25 –
13.03.2001

- Σύσταση του Συµβουλίου για την εναρµόνιση των στατιστικών δεδοµένων όσον αφορά
τις κατασχέσεις ναρκωτικών και εκτραπεισών πρόδροµων ουσιών, τα οποία συλλέγουν
οι υπηρεσίες καταστολής. STUP 29/2001, STUP 26/2001
- Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε τη δηµιουργία δικτύου για τις πληροφορίες

σχετικά µε τις νεοεµφανιζόµενες τάσεις και ρεύµατα όσον αφορά την κατάχρηση και τη
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χρήση πολλών ναρκωτικών και τους παρεπόµενους κινδύνους. ΕΕ C 17, 19.01.2001 σελ.2
- Πρωτοβουλία του Βασιλείου της Σουηδίας για την έκδοση απόφασης του Συµβουλίου

για τη δηµιουργία συστήµατος ειδικής εγκληµατολογικής ανάλυσης
χαρακτηριστικών των συνθετικών ναρκωτικών. ΕΕ C 10, 12.01.2001 - σελ.1

των

-Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2220/2000 του Συµβουλίου, της 28ης Σεπτεµβρίου 2000, ο
οποίος τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας. ΕΕ L 253, 07.10.2000- σελ.1
-Απόφαση του Συµβουλίου, της 28ης Σεπτεµβρίου 2000, για τη σύναψη συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη συµµετοχή
της Νορβηγίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών
και Τοξικοµανίας. ΕΕ L 257, 11.10.2000 - σελ.23
-Απόφαση του Συµβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά µε τη θέσπιση
ρυθµίσεων για τη συνεργασία µεταξύ των µονάδων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών
των κρατών µελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. ΕΕ L 271, 24.10.2000σελ.4
- Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1610/2000 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, ο οποίος
τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3769/92 για την εφαρµογή και τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση µέτρων για την

πρόληψη της διοχέτευσης ορισµένων ουσιών στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών
και ψυχοτρόπων ουσιών. ΕΕ L 185, 25.07.2000 – σελ.30
B. Υπό συζήτηση νοµικά µέσα της ΕΕ

- Πρόταση απόφασης πλαισίου του Συµβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων

σχετικά µε τα στοιχεία της αντικειµενικής υπόστασης των εγκληµάτων και τις ποινές που
ισχύουν στον τοµέα της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών.
- Πρόταση σύστασης του Συµβουλίου για την πρόληψη και τη µείωση των κινδύνων που
συνδέονται µε την εξάρτηση από τα ναρκωτικά.
- Πρωτοβουλία του Βασιλείου της Ισπανίας, για τη σύναψη σύµβασης σχετικά µε την
καταστολή, από τις τελωνειακές υπηρεσίες, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών στην
ανοικτή θάλασσα.
- Σχέδιο σύστασης του Συµβουλίου για τη θεραπεία, κατά τη διάρκεια έκτισης της
ποινής τους, τοξικοµανών που έχουν διαπράξει αξιόποινες πράξεις .
- Σχέδιο σύστασης του Συµβουλίου για την ταξινόµηση νέων συνθετικών ναρκωτικών.
- Σχέδιο σύστασης του Συµβουλίου για το σχεδιασµό ενός πρωτοκόλλου εφαρµογής για
τη λήψη δειγµάτων κατασχεµένων ναρκωτικών.
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