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Εισαγωγή
Το φαινόµενο των ναρκωτικών αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των πολιτών
της Ευρώπης και σηµαντική απειλή για την ασφάλεια και την υγεία της ευρωπαϊκής
κοινωνίας. Η ΕΕ έχει περίπου δύο εκατοµµύρια προβληµατικούς χρήστες ναρκωτικών. Η
χρήση ναρκωτικών, ιδίως ανάµεσα στους νέους, βρίσκεται σε πρωτοφανώς υψηλά επίπεδα.
Το ποσοστό κρουσµάτων HIV/AIDS µεταξύ των χρηστών αυξάνει ακόµη περισσότερο την
ανησυχία. Το πρόβληµα των ναρκωτικών είναι παγκόσµιο, γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση
αναλαµβάνει δράση µέσω ορισµένων πολιτικών πρωτοβουλιών, όπως π.χ. ο διάλογος για τα
ναρκωτικά µε διάφορες περιοχές του κόσµου. Η εξεύρεση εποµένως µιας ρεαλιστικής και
αποτελεσµατικής αντιµετώπισης του προβλήµατος θα πρέπει να παραµείνει πολιτική
προτεραιότητα της Ένωσης.
Τον ∆εκέµβριο του 2004, το Ευρωπαϊκό Συµβούλίο ενέκρινε τη στρατηγική της ΕΕ για τα
ναρκωτικά (2005-2012) η οποία θέτει το πλαίσιο, τους στόχους και τις προτεραιότητες δύο
διαδοχικών τετραετών σχεδίων δράσης που διατυπώνονται από την Επιτροπή. Η στρατηγική
αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του πολυετούς προγράµµατος “Το πρόγραµµα της
Χάγης” για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην ΕΕ, στο
οποίο αναφέρεται ότι “ένα άριστο επίπεδο προστασίας του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης προϋποθέτει πολυκλαδική και συντονισµένη δράση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και
σε εθνικό επίπεδο...”.
Η στρατηγική έχει ορισµένους µείζονες στόχους:
– την επίτευξη υψηλού επιπέδου όσον αφορά την προστασία της υγείας, την ευηµερία και
την κοινωνική συνοχή συµπληρώνοντας τη δράση των κρατών µελών στον τοµέα της
καταπολέµησης και µείωσης της χρήσης ναρκωτικών, της εξάρτησης, καθώς και των
ζηµιών που επιφέρουν τα ναρκωτικά στην υγεία και την κοινωνία.
– λαµβάνοντας υπόψη τα επιτεύγµατα και τις αξίες της ΕΕ όσον αφορά τα θεµελιώδη
δικαιώµατα και ελευθερίες, να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για το ευρύ κοινό
αναλαµβάνοντας δράση κατά της παραγωγής ναρκωτικών, της διασυνοριακής διακίνησης
ναρκωτικών και της διοχέτευσης πρόδροµων ουσιών καθώς και εντείνοντας την
προληπτική δράση κατά των εγκληµάτων που συνδέονται µε τα ναρκωτικά µέσω
αποτελεσµατικής συνεργασίας στηριγµένης σε µια κοινή προσέγγιση.
– ενίσχυση των µηχανισµών συντονισµού της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται η
συµπληρωµατικότητα της δράσης που αναλαµβάνεται σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές
επίπεδο, καθώς και η συµβολή της στην αποτελεσµατικότητα των πολιτικών
καταπολέµησης των ναρκωτικών εντός της ΕΕ και στις σχέσεις της µε άλλους διεθνείς
εταίρους. Οι τελευταίοι ζητούν µία σαφέστερα προσδιορίσιµη ευρωπαϊκή θέση στα διεθνή
φόρουµ όπως ο ΟΗΕ και οι εξειδικευµένες υπηρεσίες του, που θα απηχεί τη δεσπόζουσα
θέση της ΕΕ ως χορηγού βοήθειας στον τοµέα αυτόν.
Η στρατηγική επικεντρώνεται στις δύο σηµαντικότερες διαστάσεις της πολιτικής για τα
ναρκωτικά, τη µείωση της προσφοράς και της ζήτησης. Καλύπτει επίσης ορισµένα
διατοµεακά θέµατα: τη διεθνή συνεργασία, την έρευνα, την ενηµέρωση και την αξιολόγηση.
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Το σχέδιο δράσης που προτείνει η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη την τελική αξιολόγηση της
στρατηγικής, καθώς και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2000–2004)1.
Ασχολείται ιδίως µε τους τοµείς εκείνους για τους οποίους η αξιολόγηση τονίζει ότι χρήζουν
περαιτέρω προόδου. Επαναλαµβάνει ορισµένους ουσιώδεις στόχους που δεν επιτεύχθηκαν
κατά το πρώτο σχέδιο δράσης. Η Επιτροπή διενήργησε επίσης µέσω εξειδικευµένου
δικτυακού τόπου αρχική διαβούλευση µε την κοινωνία των πολιτών σχετικά µε τη
µελλοντική πολιτική. Η διαβούλευση αυτή θα διευρυνθεί από την Επιτροπή κατά το χρόνο
ισχύος του σχεδίου δράσης ώστε να περιλάβει ένα ευρύ φάσµα εκπροσώπων της κοινωνίας
των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη που θα συµµετέχουν στο διάλογο για τον καλύτερο
τρόπο αντιµετώπισης των σχετικών µε τα ναρκωτικά ζητηµάτων.
Όσον αφορά τον τελευταίο στόχο, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η στρατηγική και το σχέδιο
δράσης δεν αποτελούν αφ’εαυτών στόχους· ακόµη και αν επιτευχθούν όλοι οι στόχοι που
περιλαµβάνουν, πρέπει να συµπεράνουµε ότι απέτυχαν εάν δεν οδηγήσουν σε µετρήσιµη
µείωση του προβλήµατος των ναρκωτικών στις κοινωνίες µας. Αυτό περιµένουν οι πολίτες
της Ευρώπης. Ο έσχατος στόχος του σχεδίου δράσης είναι να µειώσει σηµαντικά την
επικράτηση των ναρκωτικών µεταξύ του πληθυσµού και να περιορίσει την κοινωνική ζηµία
και τις βλάβες στην υγεία που προκαλεί η χρήση και το εµπόριο παράνοµων ναρκωτικών.
Έχει σκοπό να προτείνει ένα πλαίσιο ισορροπηµένης προσέγγισης για τη µείωση της
προσφοράς και της ζήτησης µέσω ορισµένων συγκεκριµένων ενεργειών.
Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
– Οι ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να παρέχουν σαφή προστιθέµενη αξία, ενώ τα
αποτελέσµατα πρέπει να είναι ρεαλιστικά και µετρήσιµα.
– Οι ενέργειες πρέπει να είναι αποδοτικές ως προς το κόστος και να συνεισφέρουν άµεσα
στην επίτευξη ενός τουλάχιστον από τους στόχους ή τις προτεραιότητες που τίθενται στη
στρατηγική.
– Ο αριθµός των ενεργειών που αναλαµβάνονται σε κάθε τοµέα πρέπει να είναι ρεαλιστικός.
Όσον αφορά τη µεθοδολογία, η Επιτροπή δεν σχεδίασε αυτό το σχέδιο δράσης ως ένα
στατικό κατάλογο πολιτικών στόχων, αλλά ως ένα δυναµικό όργανο πολιτικής. Ακολουθεί τη
δοµή και τους στόχους της στρατηγικής και εστιάζεται σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα σε
ειδικούς τοµείς προτεραιότητας. Για κάθε ενέργεια θα χρησιµοποιηθούν εργαλεία
αξιολόγησης και δείκτες που καταρτίστηκαν µε την αρωγή του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας (ΕΚΠΤΝ) (European Monitoring
Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) και της Ευρωπόλ, που θα βοηθήσουν την
Επιτροπή να παρακολουθήσει την εφαρµογή του σχεδίου δράσης. Στη βάση αυτή, η
Επιτροπή θα δηµοσιεύει ετήσια έκθεση και, κατά περίπτωση, θα προτείνει τις δέουσες
προσαρµογές.
Στο σχέδιο αναφέρεται σαφώς η ευθύνη για την υλοποίηση των ενεργειών και την τήρηση
των προθεσµιών. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης, θα γίνονται συστάσεις σχετικά µε
την υλοποίηση ή τον εντοπισµό της αδυναµίας υλοποίησης στόχων που δεν έχουν
εκπληρωθεί ή είναι απίθανο να εκπληρωθούν εµπρόθεσµα. Η Επιτροπή θα διενεργήσει το
2008 αποτίµηση των επιπτώσεων µε σκοπό να προτείνει δεύτερο σχέδιο δράσης για την
1

EL

COM 707 τελικό (2004).

3

EL

περίοδο 2009-2012, ενώ η τελική αξιολόγηση της στρατηγικής και των σχεδίων δράσης θα
πραγµατοποιηθεί το 2012. Οι αξιολογήσεις αυτές θα υπερβαίνουν τα αυστηρά όρια του
σχεδίου δράσης και θα περιλαµβάνουν, βάσει των εργασιών του ΕΚΠΝΤ και της Ευρωπόλ,
µια γενική επισκόπηση της εξέλιξης της κατάστασης που επικρατεί στην Ευρώπη στον τοµέα
των ναρκωτικών.
Το σχέδιο δράσης έχει φιλόδοξους στόχους, αλλά αντανακλά τη σοβαρότητα των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες. Σέβεται τις αρχές της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας και αφήνει ελεύθερο το πεδίο για τοπικές,
περιφερειακές, εθνικές και διακρατικές ενέργειες, ενώ συγχρόνως ενθαρρύνει όλους τους
παράγοντες να εξετάσουν µε ποιο τρόπο µπορούν οι ενέργειες αυτές να αλληλουποστηρίζονται και να συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τα
ναρκωτικά.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Στόχος στρατηγικής 172
Ο συντονισµός είναι η βάση για την εδραίωση και τη διεξαγωγή επιτυχηµένης στρατηγικής στην καταπολέµηση των ναρκωτικών
Χρονοδιάγραµµα

Αρµόδιος φορέας3

1. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή να έχουν έναν
πλήρως επιχειρησιακό µηχανισµό συντονισµού
στον τοµέα των ναρκωτικών και να υποδείξουν
ένα άτοµο, µία υπηρεσία ή έναν οργανισµό που θα
αναλάβει το ρόλο του συντονιστή

2007

Κράτη µέλη

2. Τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη την εθνική
τους νοµοθεσία και τις διοικητικές δοµές, να
υιοθετήσουν µία συνολική εθνική στρατηγική
ή/και σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά
Ενσωµάτωση από τα κράτη µέλη των κοινών
προτεραιοτήτων της ΕΕ στις εθνικές στρατηγικές
και στα εθνικά σχέδια δράσης

Στόχος

Προτεινόµενη ενέργεια

1. Αποτελεσµατικός
συντονισµός σε επίπεδο
ΕΕ και σε εθνικό
επίπεδο

2. ∆ιασφάλιση
ισόρροπης,
πολυκλαδικής
προσέγγισης

2
3
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Εργαλείο αξιολόγησης
/δείκτης²

Επιτροπή

Ετήσια έκθεση της Επιτροπής
για τις εθνικές δοµές, σε
συνεργασία µε το ΕΚΠΝΤ

2007

Κράτος µέλη

Ό.α.

2007

Κράτη µέλη

Ό.α.

Η αρίθµηση αυτή αντιστοιχεί στην αρίθµηση των στρατηγικών στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών κατά την περίοδο
2005-2012
PRES = Προεδρία, ΚΜ = κράτη µέλη, COM = Επιτροπή
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3. Συµµετοχή της
κοινωνίας των πολιτών

1. Έκδοση πράσινης βίβλου από την Επιτροπή
σχετικά µε τους τρόπους αποτελεσµατικού
συντονισµού µε την κοινωνία των πολιτών

2006

Επιτροπή

Πράσινη Βίβλος της
Επιτροπής

2. Να λάβουν υπόψη τα κράτη µέλη την
εµπειρογνωµοσύνη όλων των ενδιαφερόµενων
οµάδων και οργανισµών

2007

Κράτη µέλη

Έκθεση των κρατών µελών
προς την HDG σχετικά µε
την έκβαση των
διαβουλεύσεων, το αργότερο
µέχρι το 2008

3. ∆ιενέργεια εκ µέρους της Επιτροπής έρευνας
Ευρωβαρόµετρου σχετικά µε τη στάση της
νεολαίας στο θέµα των ναρκωτικών

2008

Επιτροπή

Η έκθεση έχει ήδη παραδοθεί

Στόχοι στρατηγικής 18 και 19
Ο συντονισµός της πολιτικής για τα ναρκωτικά σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσω της οριζόντιας οµάδας εργασίας για τα ναρκωτικά (HDG)

4. Αποτελεσµατικός
συντονισµός στο
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1. Η HDG να εστιάσει τις δραστηριότητές της
στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ
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Συνεχίζεται

Συµβούλιο

Ετήσια επισκόπηση προόδου
της Επιτροπής

Συµβούλιο

EL

2. Η HDG να καταστεί το ηγετικό φόρουµ στο
Συνεχίζεται
Συµβούλιο για το συντονισµό της ΕΕ στο ζήτηµα
των ναρκωτικών. Αποτελεσµατικός συντονισµός
µεταξύ αυτής και άλλων οµάδων εργασίας του
Συµβουλίου που ασχολούνται µε θέµατα που
άπτονται των ναρκωτικών, περιλαµβανοµένων των
εξωτερικών σχέσεων
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Συµβούλιο

Επανεξέταση, το αργότερο
µέχρι το 2005 των
καθηκόντων της HDG
Αποτελέσµατα των
συζητήσεων της HDG
σχετικά µε τα θέµατα
ναρκωτικών που αφορούν τις
εξωτερικές σχέσεις µε τις
ενλόγω γεωγραφικές οµάδες
και τούµπαλιν

Στόχος στρατηγικής 20
Ένας από τους τοµείς στους οποίους ο συντονισµός έχει µεγάλη σηµασία είναι ο τοµέας της διεθνούς συνεργασίας
5. Συστηµατική ένταξη
της πολιτικής για τα
ναρκωτικά στις σχέσεις
και τις συµφωνίες µε
σχετικές τρίτες χώρες

1. Το Συµβούλιο να διασφαλίσει ότι τα σχέδια
δράσης της ΕΕ για διάφορες περιοχές εγκρίνονται
µόνον εφόσον διατίθενται επαρκείς πόροι για την
υλοποίησή τους

Συνεχίζεται Συµβούλιο

Έκθεση της Επιτροπής, το
αργότερο µέχρι το 2008

2. Στις νέες συµφωνίες µε τρίτες χώρες/περιοχές να
περιληφθεί ειδική ρήτρα για τη συνεργασία σχετικά
µε τα ναρκωτικά

Ετήσιο

Αριθµός νέων συµφωνιών µε
ειδική ρήτρα για τα
ναρκωτικά

Συµβούλιο
Επιτροπή

Στόχος στρατηγικής 21
Οι αρµόδιες για τα περί ναρκωτικών θέµατα και πολιτικές εθνικές αρχές θα συµβάλουν στην πρακτική εφαρµογή των σχεδίων δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο της
υλοποίησης των εθνικών προγραµµάτων

6. ∆ιατήρηση τακτικού Η Προεδρία και η Επιτροπή να προσφέρουν την
φόρουµ για συντονισµό ευκαιρία στους αρµόδιους για το συντονισµό των
σε επίπεδο ΕΕ
ναρκωτικών να συναντηθούν για να ανταλλάξουν
στοιχεία σχετικά µε τις εθνικές εξελίξεις, να
επανεξετάσουν το πεδίο για ευρύτερη συνεργασία
και να εστιαστούν στην υλοποίηση του σχεδίου
δράσης της ΕΕ

EL

8

EL

∆ις
ετησίως

Προεδρία

Επιτροπή
Κράτη µέλη

Έκβαση των συσκέψεων

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
Στόχος στρατηγικής 22
Μετρήσιµη µείωση της χρήσης ναρκωτικών, της εξάρτησης, των κινδύνων των ναρκωτικών που συνδέονται µε την υγεία και των κοινωνικών
κινδύνων
Στόχος
7. Βελτίωση της
πρόσβασης στα µέτρα
µείωσης της ζήτησης
ναρκωτικών και της
αποτελεσµατικότητας
των µέτρων αυτών

Προτεινόµενη ενέργεια

Χρονοδιάγραµµα Αρµόδιος φορέας

Να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση των
προγραµµάτων µείωσης της ζήτησης
ναρκωτικών και η αποτελεσµατική διάδοση
των βέλτιστων πρακτικών.
Αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση και
τακτική ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων
EDDRA (ανταλλαγή πληροφοριών στο
πλαίσιο της δράσης για τη µείωση της ζήτησης
ναρκωτικών) που βασίζεται στο ΕΚΠΝΤ και
άλλων βάσεων δεδοµένων

2007

Κράτη µέλη
ΕΚΠΝΤ

Εργαλείο αξιολόγησης
/∆είκτης
Αριθµός προγραµµάτων για
τη µείωση της ζήτησης
ναρκωτικών που έχουν
αξιολογηθεί και που
περιέχονται στη βάση
δεδοµένων EDDRA.
Αριθµός χρηστών της βάσης
EDDRA
Η χρήση ναρκωτικών από
µαθητές και η αντίληψή
τους για τους σχετικούς
κινδύνους (ΕΚΠΝΤ)

Στόχος στρατηγικής 25.1
Βελτίωση της πρόσβασης στα προγράµµατα πρόληψης και της αποτελεσµατικότητάς τους, συµπεριλαµβανοµένης της στοχοθετηµένης πρόληψης
καθώς και της πρόληψης που βασίζεται στην οικογένεια ή/και την κοινότητα
8. Βελτίωση της
Να εξασφαλιστεί ότι εκτεταµένα προγράµµατα 2007
πρόσβασης στα
πρόληψης, που καλύπτουν τόσο τα νόµιµα όσο
προγράµµατα πρόληψης και τα παράνοµα ναρκωτικά καθώς και την
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Κράτη µέλη

Αριθµός κρατών µελών που
έχουν προβλέψει εκτεταµένα
προγράµµατα για την

που βασίζονται στη
σχολική εκπαίδευση
καθώς και της
αποτελεσµατικότητάς
τους

πολυτοξικοµανία, περιλαµβάνονται στα
σχολικά προγράµµατα ή εφαρµόζονται σε όσο
το δυνατό ευρύτερη κλίµακα

9. Θέσπιση
στοχοθετηµένης
πρόληψης. Ανάπτυξη
νέων τρόπων
προσέγγισης οµάδων
στόχων, π.χ. µέσω του
∆ιαδικτύου

Ανάπτυξη και βελτίωση προγραµµάτων
πρόληψης για ειδικές οµάδες στόχους (π.χ.
προβληµατικές οικογένειες, µαθητές που
έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο) και
για ειδικές καταστάσεις (π.χ. ναρκωτικά και
οδήγηση, ναρκωτικά στο χώρο εργασίας,
ναρκωτικά στους χώρους ψυχαγωγίας)

EL

πρόληψη των ναρκωτικών
στα σχολεία. Ποσοστό
µαθητών που
προσεγγίστηκαν
2007

Κράτη µέλη
Επιτροπή
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Ποσοστό προγραµµάτων
πρόληψης διαθέσιµων για
ειδικές οµάδες στόχους
(ΕΚΠΝΤ)
Μελέτη της Επιτροπής
σχετικά µε τις επιπτώσεις
στην οδήγηση των
αλκοολούχων, ναρκωτικών
και φαρµακευτικών ουσιών,
το αργότερο µέχρι το 2008
Έκθεση των κρατών µελών
προς την οµάδα HDG για το
πεδίο εφαρµογής των
προγραµµάτων στον τοµέα
των ναρκωτικών στον χώρο
εργασίας, το αργότερο µέχρι
το 2008.
Αριθµός, πεδίο εφαρµογής
και αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας έργων
πρόληψης στους χώρους
ψυχαγωγίας (ΕΚΠΝΤ)

Στόχος στρατηγικής 25.2
Βελτίωση της πρόσβασης σε προγράµµατα έγκαιρης παρέµβασης ιδιαίτερα για άτοµα νεαρής ηλικίας που «πειραµατίζονταν» µε τη χρήση
ψυχοδραστικών ουσιών
10. Βελτίωση µεθόδων
για την έγκαιρη
διαπίστωση των
παραγόντων κινδύνου
και έγκαιρης
παρέµβασης

Να συµπεριληφθεί η ανίχνευση της χρήσης
ναρκωτικών κατά την εκπαίδευση των
επαγγελµατιών που έρχονται σε επαφή µε
δυνητικούς χρήστες

Συνεχίζεται

Κράτη µέλη

Έκθεση των κρατών µελών
σχετικά µε την εκτίµηση του
ποσοστού επαγγελµατιών
που δέχονται τέτοιου είδους
εκπαίδευση, το αργότερο
µέχρι το 2008
Ηλικία πρώτης
κατανάλωσης ναρκωτικών/
πρώτης αναζήτησης
θεραπείας (ΕΚΠΝΤ)

EL
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Στόχος στρατηγικής 25.3
Βελτίωση της πρόσβασης σε στοχοθετηµένα και διαφοροποιηµένα προγράµµατα θεραπείας, συµπεριλαµβανοµένης της ολοκληρωµένης ψυχοκοινωνικής και
φαρµακολογικής αγωγής

11. Εξασφάλιση της
διάθεσης
στοχοθετηµένων και
διαφοροποιηµένων
προγραµµάτων
θεραπείας και
αποκατάστασης καθώς
και της πρόσβασης
σ’αυτά

12. Βελτίωση της
ποιότητας των
υπηρεσιών
θεραπευτικής αγωγής

EL

1. ∆ιάθεση δυνατοτήτων θεραπείας που να
καλύπτουν διάφορες ψυχολογικές, κοινωνικές και
φαρµακολογικές προσεγγίσεις και που να
ανταποκρίνονται σε αιτήµατα θεραπείας

Συνεχίζεται Κράτη µέλη

∆είκτες σχετικά µε την
αναζήτηση θεραπείας και τη
διαθεσιµότητα
θεραπευτικών αγωγών
(ΕΚΠΝΤ)

2. Καθιέρωση στρατηγικών και κατευθυντήριων
γραµµών για την αύξηση της διαθεσιµότητας
υπηρεσιών όσον αφορά τους χρήστες ναρκωτικών
που δεν έχουν έλθει σε επαφή µε τις υφιστάµενες
υπηρεσίες

Συνεχίζεται Κράτη µέλη

Ό.α.

3. Βελτίωση της πρόσβασης στα προγράµµατα
αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και
επέκταση του πεδίου εφαρµογής τους

Συνεχίζεται Κράτη µέλη

Ό.α.

Συµφωνία για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων
στο επίπεδο της ΕΕ σχετικά µε τις θεραπείες
απεξάρτησης από τα ναρκωτικά

2008

Πρόταση της Επιτροπής, το
αργότερο µέχρι το 2007
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Συµβούλιο
Επιτροπή

13. Συνέχιση της
ανάπτυξης
εναλλακτικών λύσεων
για τους ναρκοµανείς
αντί του εγκλεισµού
τους στις φυλακές και
παροχή στους
κρατούµενους
θεραπειών απεξάρτησης

1. Αποτελεσµατική χρησιµοποίηση εναλλακτικών
λύσεων αντί της φυλάκισης όσον αφορά τους
ναρκοµανείς που διαπράττουν αδικήµατα
συνδεόµενα µε ναρκωτικά-{}-

Συνεχίζεται Κράτη µέλη

2. Καθιέρωση υπηρεσιών για την πρόληψη, τη
Συνεχίζεται Κράτη µέλη
θεραπεία και τον περιορισµό των ολέθριων
Επιτροπή
επιπτώσεων των ναρκωτικών όσον αφορά τους
κρατούµενους στις φυλακές, δηµιουργία
υπηρεσιών επανένταξης µετά την αποφυλάκιση
και επεξεργασία µεθόδων για την παρακολούθηση
και την ανάλυση της χρήσης ναρκωτικών από τους
κρατούµενους

Έκθεση των κρατών µελών
στην HDG, το αργότερο
µέχρι το 2008
Πρόταση σύστασης της
Επιτροπής, το αργότερο
µέχρι το 2007

Στόχος στρατηγικής 25.4
Βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες για την πρόληψη και τη θεραπεία του HIV/AIDS, της ηπατίτιδας, άλλων λοιµωδών νόσων, ασθενειών και προβληµάτων
στην κοινωνική ζωή και στην υγεία που οφείλονται στα ναρκωτικά

14. Πρόληψη των
κινδύνων για την υγεία
που συνδέονται µε τη
χρήση ναρκωτικών

Εφαρµογή της σύστασης του Συµβουλίου για την
πρόληψη και τη µείωση των προβληµάτων υγείας
των συναφών µε την εξάρτηση από τα ναρκωτικά

Συνεχίζεται Κράτη µέλη

Έκθεση της Επιτροπής, το
αργότερο µέχρι το 2006

15. Ύπαρξη υπηρεσιών
για τη µείωση των
ζηµιών που οφείλονται
στα ναρκωτικά και

Εξασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες για τους
ναρκοµανείς, συµπεριλαµβανοµένων των
θεραπειών µε υποκατάστατα ναρκωτικών και
συντήρησης, των προγραµµάτων αντικατάστασης

Συνεχίζεται Κράτη µέλη

Εκτίµηση του αριθµού των
συριγγών που διανεµήθηκαν
και των χρηστών
ναρκωτικών που

EL
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δυνατότα πρόσβασης σε
αυτές

συριγγών και άλλων συναφών υπηρεσιών µε
σκοπό τη µείωση των κινδύνων

προσεγγίστηκαν (ΕΚΠΝΤ)

16. Πρόληψη της
διάδοσης του
HIV/AIDS, της
ηπατίτιδας Γ και άλλων
λοιµωδών νόσων και
ασθενειών που
µεταδίδονται µε το αίµα

Εξασφάλιση της εφαρµογής ολοκληρωµένων
Συνεχίζεται Κράτη µέλη
προγραµµάτων για το HIV/AIDS, την ηπατίτιδα Γ,
Επιτροπή
άλλων ασθενειών που µεταδίδονται µε το αίµα
καθώς και του συντονισµού και της συνεργασίας
µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών που απευθύνονται
σε ευαίσθητες οµάδες

Βασικοί δείκτες όσον αφορά
τον HIV, την ηπατίτιδα Γ
και άλλες λοιµώδεις νόσους
(ΕΚΠΝΤ)

17. Μείωση του αριθµού
των θανάτων που
συνδέονται µε τα
ναρκωτικά

Η µείωση του αριθµού των θανάτων που
συνδέονται µε τα ναρκωτικά πρέπει να αποτελέσει
ειδικό στόχο σε όλα τα επίπεδα µε ειδικά
σχεδιασµένες παρεµβάσεις για τον σκοπό αυτό

∆είκτης του αριθµού των
θανάτων που συνδέονται µε
τα ναρκωτικά (ΕΚΠΝΤ)

EL
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∆είκτες σχετικά µε τις
αιτήσεις θεραπείας και τη
διαθεσιµότητα θεραπειών
(ΕΚΠΝΤ)

Συνεχίζεται Κράτη µέλη

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στόχος στρατηγικής 27.1
Ενίσχυση της συνεργασίας των αρχών επιβολής του νόµου της ΕΕ τόσο στο επίπεδο της στρατηγικής όσο και στο επίπεδο της πρόληψης της εγκληµατικότητας, µε
σκοπό τη βελτίωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στον τοµέα των ναρκωτικών και της εκτροπής προδρόµων ουσιών

18. Μείωση της
παραγωγής και της
προσφοράς συνθετικών
ναρκωτικών

Καθιέρωση µακροπρόθεσµης λύσης για την
εγκληµατολογική ανάλυσης των συνθετικών
ναρκωτικών µε σκοπό την επιβολή του νόµου
µε βάση τα διδάγµατα των προηγούµενων
εµπειριών

2008

19. Εστίαση της
νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες
δραστηριότητες στα
εγκλήµατα τα
σχετιζόµενα µε τα
ναρκωτικά

Εφαρµογή κοινών επιχειρησιακών σχεδίων

Συνεχίζεται

20. Χρησιµοποίηση
κατασχεθέντων
περιουσιακών
στοιχείων για τη
χρηµατοδότηση έργων
για την καταπολέµηση
των ναρκωτικών

∆ιερεύνηση της δυνατότητας δηµιουργίας
ταµείου που θα χρησιµοποιείται για κοινά
επιχειρησιακά έργα χρηµατοδοτούµενα από
την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων
που είναι αποτέλεσµα της παραγωγής και της
διακίνησης ναρκωτικών

EL

Κράτη µέλη
Επιτροπή
Ευρωπόλ
Κράτη µέλη
Ευρωπόλ
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Έκθεση της Επιτροπής

2007

Αριθµός σχεδίων που έχουν
δροµολογηθεί ή
ολοκληρωθεί

Eurojust

Ανίχνευση και διακοπή
χρηµατικών ροών
οφειλόµενων σε
εγκληµατικές πράξεις
συνδεόµενες µε ναρκωτικά

Επιτροπή

Μελέτη των βέλτιστων
πρακτικών για τη
δηµιουργία ενός τέτοιου
ταµείου

21. ∆ιερεύνηση των
πιθανών δεσµών
µεταξύ της διακίνησης
ναρκωτικών και της
χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας

∆ιεξαγωγή ερευνών σχετικά µε τους
ενδεχόµενους δεσµούς µεταξύ της διακίνησης
ναρκωτικών και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας

2007

22. Ενίσχυση των
εργασιών για την
πρόληψη της
εγκληµατικότητας που
σχετίζεται µε τα
ναρκωτικά

Αξιολόγηση του µεγέθους των εγκληµατικών
ενεργειών που συνδέονται µε τα ναρκωτικά
στην ΕΕ

2006

23. Εξέταση των
πρακτικών στον τοµέα
της πρόληψης των
εγκληµατικών
ενεργειών που
συνδέονται µε τα
ναρκωτικά σε τρίτες
χώρες

Εκπόνηση µελέτης σχετικά µε τις πρακτικές
πρόληψης των εγκληµατικών ενεργειών που
συνδέονται µε τα ναρκωτικά σε τρίτες χώρες

EL

Επιτροπή

Έρευνα περατωθείσα

Κράτη µέλη

Κράτη µέλη
ΕΚΠΝΤ

Συγκέντρωση των
υφιστάµενων µελετών που
πρέπει να υποβληθούν από
το ΕΚΠΝΤ στην Επιτροπή,
το αργότερο µέχρι το 2008
Πραγµατική ή εικαζόµενη
διαθεσιµότητα ναρκωτικών
στο δρόµο. Τιµή,
καθαρότητα και
δραστικότητα (ΕΚΠΝΤ)

2008
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Επιτροπή

Μελέτη περατωθείσα

24. Βελτίωση της
εκπαίδευσης όσον
αφορά τις αρχές
επιβολής του νόµου

Η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία
(CEPOL) να συµπεριλάβει στα ετήσια
προγράµµατα εργασίας της περισσότερες
εκπαιδευτικές ενότητες για τις αρχές επιβολής
του νόµου, ειδικά όσον αφορά την
καταπολέµηση της παραγωγής και της
διακίνησης ναρκωτικών

2006

CEPOL

Κι άλλες σχετικές
εκπαιδευτικές ενότητες θα
περιληφθούν στο ετήσιο
πρόγραµµα εργασίας της
CEPOL από το 2007 και
πέρα

Στόχοι στρατηγικής 27.2 – 27.3
Ενίσχυση της αποτελεσµατικής αστυνοµικής συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών µε βάση τα υφιστάµενα µέσα και πλαίσια
Πρόληψη και τιµωρία των παράνοµων εισαγωγών και εξαγωγών ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών

Στόχος

Προτεινόµενη ενέργεια

25. Εντατικοποίηση και
ανάπτυξη της
συνεργασίας µεταξύ
των αρχών επιβολής
του νόµου των κρατών
µελών και, όπου
κρίνεται σκόπιµο, των
τρίτων χωρών, της
Ευρωπόλ ή/και της
Eurojust για την
καταπολέµηση της
διεθνώς οργανωµένης

1. Εφαρµογή κοινών επιχειρησιακών σχεδίων,
όπως είναι οι κοινές οµάδες έρευνας, οι κοινές
επιχειρήσεις τελωνειακής επιτήρησης και το
ευρωπαϊκό δίκτυο αστυνοµικής συνεργασίας
στον τοµέα των µεταφορών

EL

Χρονοδιάγραµµα

Αρµόδιος φορέας

Συνεχίζεται

Κράτη µέλη
Ευρωπόλ
Eurojust

Εργαλείο αξιολόγησης
/∆είκτης
Αριθµός κοινών
επιχειρησιακών σχεδίων που
έχουν δροµολογηθεί ή
ολοκληρωθεί
Αριθµός προδρόµων ουσιών
και ναρκωτικών που
κατασχέθηκαν
Αριθµός εγκληµατικών
οµάδων που διαλύθηκαν
Αριθµός καταργηθέντων
παράνοµων εργαστηρίων
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παραγωγής και
2. Η Ευρωπόλ συγκεντρώνει και διαδίδει
∆ις ετησίως
διακίνησης ναρκωτικών στοιχεία που αφορούν την εκτίµηση της
απειλής που αντιπροσωπεύει η παραγωγή και η
προσφορά ναρκωτικών για την ΕΕ

Κράτη µέλη

26. Καταπολέµηση των
σοβαρών µορφών
εγκληµατικών
ενεργειών στον τοµέα
της εκτροπής των
χηµικών πρόδροµων
ουσιών µε την
εντατικοποίηση της
συνεργασίας µεταξύ
των αρχών επιβολής
του νόµου των κρατών
µελών και, αν
χρειαστεί, των τρίτων
χωρών, της Ευρωπόλ
ή/και της Eurojust

Εφαρµογή κοινών επιχειρησιακών σχεδίων,
όπως είναι η κοινή ευρωπαϊκή µονάδα για τις
πρόδροµες ουσίες

Κράτη µέλη

27. Αποτροπή της
εκτροπής προδρόµων
ουσιών, κυρίως
συνθετικών προδρόµων
ουσιών που εισάγονται
στην ΕΕ

1. Εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ στον
τοµέα των προδρόµων ουσιών και ιδιαίτερα
της συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών
σχετικά µε τους ελέγχους της εισαγωγής
προδρόµων ουσιών των συνθετικών
ναρκωτικών και ενίσχυση των τελωνειακών
ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

Συνεχίζεται

2. Στήριξη των διεθνών επιχειρήσεων της UN

Συνεχίζεται

EL

Συνεχίζεται

Έκθεση αξιολόγησης

Ευρωπόλ

Ευρωπόλ
Eurojust

Αριθµός κοινών
επιχειρησιακών σχεδίων που
έχουν δροµολογηθεί ή
ολοκληρωθεί
Αριθµός προδρόµων ουσιών
και ναρκωτικών που
κατασχέθηκαν
Αριθµός εγκληµατικών
οµάδων που διαλύθηκαν

Κράτη µέλη
Επιτροπή

18

EL

Κράτη µέλη

Αριθµός ελέγχου των
κινδύνων που θεσπίστηκαν

Αριθµός δράσεων που έχουν

INCB (∆ιεθνούς Επιτροπής Ελέγχου των
Ναρκωτικών) και ιδιαίτερα του σχεδίου Prism

Επιτροπή

δροµολογηθεί ή
ολοκληρωθεί

Ευρωπόλ
Στόχος στρατηγικής 27.5
Ενίσχυση των προσπαθειών των αρχών επιβολής του νόµου που απευθύνονται σε χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ, και συγκεκριµένα σε χώρες και περιφέρειες που
βρίσκονται επί των οδών διακίνησης ναρκωτικών

28. Καθιέρωση και
επέκταση των δικτύων
αξιωµατικών
συνδέσµων των κρατών
µελών στις χώρες
παραγωγής και στις
χώρες που βρίσκονται
επί των οδών
διακίνησης

EL

1. Κάθε δίκτυο συνεδριάζει για να βελτιώσει
την επιχειρησιακή συνεργασία και τον
συντονισµό των ενεργειών των κρατών µελών
σε τρίτες χώρες

∆ις ετησίως

Κράτη µέλη

Αριθµός συνεδριάσεων που
πραγµατοποιήθηκαν

2. Εφαρµογή δράσεων µε τις αρχές επιβολής
του νόµου τρίτων χωρών

Συνεχίζεται

Κράτη µέλη

Αριθµός δράσεων που έχουν
δροµολογηθεί ή
ολοκληρωθεί
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∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Στόχος στρατηγικής 30.1
Συντονισµένη, αποτελεσµατική και περισσότερο ορατή δράση της Ένωσης στο πλαίσιο των διεθνών οργανισµών και των διεθνών φόρουµ

Στόχος

Προτεινόµενη ενέργεια

Χρονοδιάγραµµα

Αρµόδιος φορέας

29. Καθιέρωση κοινών
θέσεων της ΕΕ σχετικά
µε τα ναρκωτικά στα
διεθνή φόρουµ

Η HDG προετοιµάζει τις θέσεις της ΕΕ στις
διεθνείς συναντήσεις σχετικά µε τα ναρκωτικά.
Οι συναντήσεις για τον συντονισµό της ΕΕ
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια των
συνεδριάσεων της Επιτροπής Ναρκωτικών
(CND) και άλλων συνεδριάσεων

Ετήσιο

Προεδρία

30. Συντονισµός και
προώθηση της
στρατηγικής της ΕΕ
στον τοµέα των
ναρκωτικών

Η Προεδρία ή/και η Επιτροπή έχουν
καθοδηγητικό ρόλο στον συντονισµό και την
προώθηση της ισόρροπης στρατηγικής της ΕΕ

Ετήσιο

31. Παρουσίαση των
κοινών ψηφισµάτων
της ΕΕ και προώθηση
άλλων ψηφισµάτων

Η Προεδρία καταβάλλει προσπάθειες στα
Ηνωµένα Έθνη, και ιδιαίτερα στη CND για την
υποβολή κοινών ψηφισµάτων ή/και τη
συµµετοχή της ΕΕ σε άλλα ψηφίσµατα

EL

Κράτη µέλη

Εργαλείο αξιολόγησης
/∆είκτης
Αριθµός θέσεων της ΕΕ
για σχετικές διεθνείς
συναντήσεις

Επιτροπή

Προεδρία

Αριθµός δηλώσεων της ΕΕ

Κράτη µέλη
Επιτροπή
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Ετήσιο

Προεδρία
Κράτη µέλη
Επιτροπή

Αριθµός κοινών
ψηφισµάτων και
ψηφισµάτων στα οποία
συµµετείχε η ΕΕ

Στόχος στρατηγικής 30.2
Ειδικές προσπάθειες ε σχέση µε τις υποψήφιες χώρες, και τις ενδεχόµενες υποψήφιες χώρε, όπως είναι οι χώρες µέλη της διαδικασίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης

32. Ενίσχυση των
υποψήφιων χωρών και
των χωρών της
διαδικασίας
σταθεροποίησης και
σύνδεσης

Παροχή της απαιτούµενης τεχνικής και άλλης
συνδροµής στις χώρες αυτές για να εξοικειωθούν
µε το κοινοτικό κεκτηµένο και να µπορέσουν να
πραγµατοποιήσουν τις απαιτούµενες δράσεις

33. Να δοθεί η
δυνατότητα στις
υποψήφιες χώρες να
συµµετέχουν στις
εργασίες του ΕΚΠΝΤ
και της Ευρωπόλ

Σύναψη συµφωνιών µε τις υποψήφιες χώρες

2008

Κράτη µέλη
Επιτροπή
ΕΚΠΝΤ
Ευρωπόλ

2008

Συµβούλιο
Επιτροπή

Αριθµός περατωθέντων
έργων. ∆απάνες και
ποσοστό των συνολικών
δαπανών όσον αφορά την
παροχή ενίσχυσης στις
χώρες αυτές
Αριθµός συµφωνιών
συνεργασίας που
συνάφθηκαν

Στόχος στρατηγικής 30.3
Παροχή βοήθειας σε τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των χωρών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, και στις των κυριότερες χώρες
παραγωγούς και διέλευσης ναρκωτικών, ώστε να είναι αποτελεσµατικότερες όσον αφορά τη µείωση τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς ναρκωτικών

34. Παροχή βοήθειας σε
τρίτες χώρες στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής

EL

1. Εφαρµογή των πτυχών «ναρκωτικά» των
σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πολιτικής γειτονίας
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2008

Κράτη µέλη
Επιτροπή

Αριθµός διατάξεων που
εφαρµόστηκαν σε σχέση µε
τα ναρκωτικά

πολιτικής γειτονίας

2. Εφαρµογή της πτυχής «ναρκωτικά» του σχεδίου
δράσης ΕΕ-Ρωσία για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος

35. Παροχή βοήθειας σε Η βοήθεια συνδέεται µε τα σχέδια δράσης για τα
τρίτες χώρες/περιφέρειες «ναρκωτικά» που εκδόθηκαν από την ΕΕ µε
διάφορες περιφέρειες

2006

Κράτη µέλη
Επιτροπή

2008

Κράτη µέλη
Επιτροπή

Παροχή ειδικής βοήθειας στο Αφγανιστάν στο
πλαίσιο της καθιέρωσης της στρατηγικής του για
τον έλεγχο των ναρκωτικών καθώς και στις
γειτονικές χώρες µε σκοπό την ενίσχυση της
περιφερειακής προσέγγισης
36. Συνέχιση και
ανάπτυξη ενεργούς
πολιτικής της ΕΕ µε
τρίτες χώρες/περιφέρειες

Αριθµός περατωθέντων
έργων. ∆απάνες και
ποσοστό των συνολικών
δαπανών που αφορούν τη
ενίσχυση αυτών των
χωρών/περιφερειών

1. Χρησιµοποίηση µηχανισµών, όπως είναι ο
συντονισµός και η συνεργασία στον τοµέα των
ναρκωτικών µεταξύ της ΕΕ, της Λατινικής
Αµερικής και της Καραϊβικής και οι συναντήσεις
µε την τρόικα στον τοµέα των ναρκωτικών

Συνεχίζεται Συµβούλιο
Επιτροπή

Ετήσια έκθεση σχετικά µε
τη χρησιµοποίηση των
µηχανισµών αυτών

2. Εξέταση των δραστηριοτήτων και των µέτρων
και, όπου χρειάζεται, καθορισµός νέων
προτεραιοτήτων στα σχέδια δράσης στον τοµέα
των ναρκωτικών που ενέκρινε η ΕΕ µε:

Συµβούλιο

Εξέταση των εκθέσεων

- τη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική

Επιτροπή
2006
2007

- την την Κεντρική Ασία

2008

- τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων

EL

Αριθµός διατάξεων που
εφαρµόστηκαν σε σχέση µε
τα ναρκωτικά
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37. Βελτίωση της
συνοχής της συνδροµής
που παρέχεται σε τρίτες
χώρες/περιφέρειες

EL

1. Ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά µε τις
επιχειρησιακές δραστηριότητες στις τρίτες χώρες
και περιφέρειες

Ετήσιο

2. Αξιολόγηση των έργων της ΕΚ και των κρατών
µελών στον τοµέα των ναρκωτικών που
περιλαµβάνονται στα προγράµµατα συνεργασίας

2008

3. Εντοπισµός των επαναλήψεων και των κενών
στην παροχή τεχνικής συνδροµής

2008
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Συµβούλιο
Επιτροπή
Κράτη µέλη
Επιτροπή
Συµβούλιο
Επιτροπή

Ετήσια έκθεση της
Επιτροπής
Εκθέσεις των κρατών µελών
και της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο
Ενηµέρωση από την
Επιτροπή της βάσης
δεδοµένων για τα έργα
τεχνικής συνδροµής στις
υποψήφιες και τις τρίτες
χώρες µε βάση τις
πληροφορίες των κρατών
µελών. Έκθεση της
Επιτροπής προς το
Συµβούλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στόχος στρατηγικής 31
Καλύτερη κατανόηση του προβλήµατος των ναρκωτικών και επεξεργασία της βέλτιστης ανταπόκρισης

Στόχος

Προτεινόµενη ενέργεια

Χρονοδιάγραµµα

38. Παροχή απόλυτα
Πλήρης εφαρµογή των πέντε βασικών
αξιόπιστων και
επιδηµιολογικών δεικτών και,
συγκρίσιµων δεδοµένων ενδεχοµένως, τελειοποίησή τους
σχετικά µε τους
βασικούς
επιδηµιολογικούς
δείκτες

2008

39. Παροχή αξιόπιστων
πληροφοριών για την
κατάσταση στον τοµέα
των ναρκωτικών

Κατάρτιση ενοποιηµένου καταλόγου µε
τους δείκτες και τα εργαλεία εκτίµησης
για την αξιολόγηση της στρατηγικής και
των σχεδίων δράσης της ΕΕ στον τοµέα
των ναρκωτικών

Συνεχίζεται

40. Εκπόνηση σαφών
πληροφοριών για τις
νεοεµφανιζόµενες
τάσεις και συνήθειες
σχετικά µε τη χρήση και
τις αγορές ναρκωτικών

Επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε τις
κατευθυντήριες γραµµές και τους
µηχανισµούς της ΕΕ σχετικά µε την
ανίχνευση, την παρακολούθηση και την
ανταπόκριση στις νεοεµφανιζόµενες
τάσεις

2008

EL

Αρµόδιος φορέας
Κράτη µέλη
ΕΚΠΝΤ

Επιτροπή
ΕΚΠΝΤ

Εργαλείο αξιολόγησης
/∆είκτης
Εκθέσεις των κρατών µελών
για τον εντοπισµό
ενδεχόµενων προβληµάτων
εφαρµογής

Ετήσια επισκόπηση της
Επιτροπής µε τη βοήθεια του
ΕΚΠΝΤ και της Ευρωπόλ

Ευρωπόλ
Συµβούλιο
Επιτροπή
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Πρόταση της Επιτροπής το
αργότερο µέχρι το 2007 σε
συνεργασία µε το ΕΚΠΝΤ και
την Ευρωπόλ

41. Εκτιµήσεις σχετικά
µε τις δηµόσιες δαπάνες
στον
τοµέα
των
ναρκωτικών

Εκτιµήσεις των κρατών µελών και της 2006
Επιτροπής σχετικά µε τις άµεσες και
έµµεσες δαπάνες στον τοµέα των
ναρκωτικών

Κράτη µέλη
Επιτροπή

Εκτιµήσεις των δαπανών
σχετικά µε την επιβολή του
νόµου στον τοµέα των
ναρκωτικών, τα κοινωνικά
προβλήµατα και τα
προβλήµατα υγείας που
οφείλονται στα ναρκωτικά και
τη διεθνή συνεργασία, µε τη
συνδροµή του ΕΚΠΝΤ

Στόχος στρατηγικής 31.2
Κάθε ένα από τα σχέδια δράσης της ΕΕ πρέπει να περιέχει θέµατα έρευνας κορυφαίας προτεραιότητας που πρέπει να προωθηθούν στο επίπεδο της
ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη την ταχεία εξέλιξη του προβλήµατος των ναρκωτικών
42. Βελτίωση της
κατανόησης των
παραγόντων που είναι
καθοριστικοί για την
τοξικοµανία και την
εξάρτηση καθώς και για
τις θεραπείες
απεξάρτησης

EL

Προώθηση της έρευνας σχετικά µε τους
βιο-ιατρικούς, ψυχολογικούς,
κοινωνικούς και άλλους παράγοντες
που σχετίζονται µε τη χρήση
ναρκωτικών και την τοξικοµανία στο
πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος
έρευνας και ανάπτυξης στα κράτη µέλη

Συνεχίζεται

Κράτη µέλη
Επιτροπή

Εντοπισµός και συµπερίληψη
θεµάτων στο πρόγραµµα
πλαίσιο και στα προγράµµατα
εργασίας καθώς και στα
εθνικά προγράµµατα έρευνας
Αριθµός αιτήσεων σχετικά µε
τα ναρκωτικά που έφθασαν µε
επιτυχία στο πρόγραµµα
έρευνας και αριθµός των
έργων που δέχθηκαν στήριξη
στο επίπεδο των κρατών
µελών
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43. ∆ηµιουργία δικτύων
αριστείας σχετικά µε την
έρευνα στον τοµέα των
ναρκωτικών

EL

Ενθάρρυνση δικτύων έρευνας,
2007
πανεπιστηµίων και επαγγελµατιών όσον
αφορά την ανάπτυξη /δηµιουργία
δικτύων αριστείας µε σκοπό την
βέλτιστη χρησιµοποίηση των πόρων και
την αποτελεσµατική διάδοση των
αποτελεσµάτων
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Επιτροπή

Έκθεση της Επιτροπής
σχετικά µε το επίπεδο
δικτύωσης και την
απαιτούµενη χρηµατοδότηση
των δικτύων αυτών

Στόχος στρατηγικής 32
Παροχή σαφών ενδείξεων σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των τρεχουσών δράσεων και δραστηριοτήτων στο επίπεδο της ΕΕ

44. Συνεχής και
συνολική αξιολόγηση

45. Παρακολούθηση της
αµοιβαίας αξιολόγησης
των συστηµάτων
καταστολής στον τοµέα
των ναρκωτικών στα
κράτη µέλη

EL

1. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις στο
Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για την κατάσταση προόδου
της εφαρµογής του σχεδίου δράσης και των
προτάσεων για την αντιµετώπιση των
υφιστάµενων κενών και ενδεχόµενων νέων
προκλήσεων

Ετήσιο

Επιτροπή

Εκθέσεις σχετικά µε την
κατάσταση προόδου

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην αποτίµηση
των επιπτώσεων µε σκοπό την πρόταση
νέου σχεδίου δράσης για την περίοδο 2009
– 2012

2008

Επιτροπή

Αποτίµηση των επιπτώσεων µε
τη βοήθεια του ΕΚΠΝΤ και της
Ευρωπόλ

Έκταση του πεδίου εφαρµογής των
συστάσεων για βέλτιστες πρακτικές

2006

Συµβούλιο

Έκθεση του Συµβουλίου και
πρόταση συστάσεων
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