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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o .../2007EY,

tehty…,

huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan erityisohjelman perustamisesta

vuosiksi 2007–2013

osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon2,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

  

1 EUVL C 69, 21.3.2006, s. 1.
2 EUVL C 192, 16.8.2006, s. 25.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. joulukuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa 

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), 
ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). 
Neuvoston päätös, tehty …
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Perustamissopimuksen mukaan kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen 

määrittelyssä ja toteuttamisessa olisi varmistettava ihmisten terveyden korkeatasoinen 

suojelu. Yhteisön toimintaan on sisällyttävä myötävaikuttaminen korkean terveyden 

suojelun tason saavuttamiseen.

(2) Yhteisön toiminnan olisi täydennettävä kansallisia politiikkoja, joilla pyritään 

kohentamaan kansanterveyttä, torjumaan ihmisten terveyttä vaarantavia tekijöitä ja 

vähentämään huumeriippuvuuteen liittyviä terveysongelmia, mukaan lukien tiedotus- ja 

ennaltaehkäisevät politiikat.

(3) Tutkimusten mukaan huumeriippuvuudesta aiheutuva sairastuvuus ja kuolevuus 

vaikuttavat huomattavaan määrään Euroopan kansalaisia, joten huumeriippuvuuteen 

liittyvät terveysongelmat ovat merkittävä kansanterveysongelma.

(4) EU:n huumausainestrategian ja huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman

(2000–2004) loppuarvioinnin tuloksista laaditussa, neuvostolle ja Euroopan parlamentille 

osoitetussa komission tiedonannossa todetaan, että kansalaisyhteiskunnan olisi 

säännöllisesti osallistuttava EU:n huumepolitiikan kehittämiseen.

(5) Yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelman (2003–2008) hyväksymisestä 23 päivänä 

syyskuuta 2002 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä 

N:o 1786/2002/EY1 todetaan, että olisi kehitettävä huumeriippuvuuteen puuttuvia 

strategioita ja toimenpiteitä, sillä huumeriippuvuus on yksi merkittävistä elintapoihin 

liittyvistä terveyteen vaikuttavista tekijöistä.

  

1 EYVL L 271, 9.10.2002, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 
N:o 786/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 7).
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(6) Huumausaineiden väärinkäyttöön liittyvien terveyshaittojen ehkäisemisestä ja 

vähentämisestä 18 päivänä kesäkuuta 2003 antamassaan suosituksessa 2003/488/EY1

neuvosto suositti, että jäsenvaltiot asettavat yhdeksi kansanterveysalan tavoitteeksi 

huumeriippuvuuden ehkäisemisen ja huumeisiin liittyvien riskien vähentämisen ja 

kehittävät ja täytäntöönpanevat kattavia strategioita.

(7) Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa 2004 Euroopan unionin huumausainestrategian 

(2005–2012), joka kattaa kaikki huumeisiin liittyvät Euroopan unionin toimet ja jossa 

asetetaan toiminnan päätavoitteet. Näihin tavoitteisiin kuuluu terveydensuojelun, 

hyvinvoinnin ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden korkean tason saavuttaminen ehkäisemällä 

ja vähentämällä huumeiden käyttöä, huumeriippuvuutta sekä huumeista aiheutuvia 

terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja.

(8) Neuvosto hyväksyi huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman (2005–2008)2

keskeiseksi toimintavälineeksi, jolla Euroopan unionin huumausainestrategia (2005–2012) 

muunnetaan käytännön toimiksi. Toimintasuunnitelman perimmäisenä tavoitteena on 

vähentää huomattavasti huumeiden käyttöä väestön keskuudessa sekä rajoittaa laittomien 

huumeiden käytöstä ja kaupasta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

(9) Tämän päätöksen nojalla perustetun huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan ohjelman, 

jäljempänä 'ohjelma', tarkoituksena on saavuttaa EU:n huumausainestrategiassa

(2005–2012) ja huumausaineita koskevissa EU:n toimintasuunnitelmissa (2005–2008 ja 

2009–2012) yksilöidyt tavoitteet tukemalla hankkeita, jotka tähtäävät huumausaineiden 

käytön torjuntaan muun muassa ottamalla huomioon huumeriippuvuuteen liittyvien 

terveysongelmien vähentämisen ja hoitomenetelmät sekä viimeisimmän tieteellisen 

tietämyksen.

  

1 EUVL L 165, 3.7.2003, s. 31.
2 EUVL C 168, 8.7.2005, s. 1.
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(10) On tärkeää ja välttämätöntä tunnustaa, että huumeilla on vakavia välittömiä ja pitkäaikaisia 

vaikutuksia yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyteen ja psyykkiseen ja sosiaaliseen 

kehitykseen sekä asianomaisten henkilöiden yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja että niistä 

aiheutuu suuria sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia koko yhteiskunnalle.

(11) Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä huumausaineiden käytön ehkäisemiseen nuorten 

keskuudessa, sillä he ovat yhteiskunnan haavoittuvin osa. Ehkäisemisen tärkein haaste on 

nuorten kannustaminen omaksumaan terveelliset elämäntavat.

(12) Euroopan yhteisö voi tuoda lisäarvoa jäsenvaltioiden huumetorjunnassa ja -tiedotuksessa 

sekä väärinkäyttäjien hoidossa ja huumausaineista aiheutuvien haittojen vähentämisessä 

toteuttamiin toimiin niitä täydentämällä ja edistämällä yhteisvaikutusta.

(13) Komission olisi päätöksen 1999/468/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti tiedotettava tämän 

ohjelman täytäntöönpanoon liittyvästä komitean työstä. Euroopan parlamentin olisi 

erityisesti saatava luonnos vuotuiseksi työohjelmaksi silloin, kun se toimitetaan 

hallintokomitealle. Lisäksi Euroopan parlamentin olisi saatava komitean kokousten 

äänestystulokset ja yhteenvedot sen pöytäkirjoista.

(14) Täydentävyys Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen, 

jäljempänä ’huumeseurantakeskus’, teknisen asiantuntemuksen kanssa olisi varmistettava 

käyttämällä huumeseurantakeskuksessa kehitettyjä menetelmiä ja parhaita käytänteitä ja 

siten, että huumeseurantakeskus osallistuu vuotuisen työohjelman valmisteluun.
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(15) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän päätöksen tavoitteita, sillä tietoja on 

vaihdettava yhteisön tasolla ja hyviä käytänteitä on levitettävä koko yhteisössä, vaan 

tavoitteet voidaan, yhteensovitetun ja monialaisen lähestymistavan tarpeellisuuden vuoksi 

ja ohjelman laajuus ja vaikutukset huomioon ottaen, saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, 

joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(16) Koska yhteisön rahoituksen näkyvyys on tärkeätä, komission olisi annettava ohjeet sen 

varmistamiseksi, että ohjelmasta tukea saava viranomainen, kansalaisjärjestö, 

kansainvälinen järjestö tai muu yhteisö tuo asianmukaisesti esiin saamansa avun.

(17) Tässä päätöksessä vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita 

budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 

varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission välisen toimielinten sopimuksen1 37 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 

vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

  

1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
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(18) Olisi sovellettava Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annettua neuvoston asetusta 

(EY, Euratom) N:o 1605/20021, jäljempänä 'varainhoitoasetus', ja Euroopan yhteisöjen 

yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen 

(EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annettua 

komission asetusta (EY, Euratom) N:o 2342/20022, joilla turvataan yhteisön taloudelliset 

edut, ja otetaan huomioon yksinkertaisuuden ja vastaavuuden periaatteet budjettivälineiden 

valinnassa, niiden tapausten määrän rajoittaminen, joissa komissiolla säilyy välitön 

toteuttamis- ja hallinnointivastuu, ja resurssien määrän pitäminen oikeassa suhteessa 

resurssien käytöstä johtuvaan hallinnolliseen kuormitukseen.

  

1 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 
(EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).

2 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella 
(EY, Euratom) N:o 478/2007 (EUVL L 111, 28.4.2007, s. 13).
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(19) Olisi myös toteutettava asianmukaiset toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten estämiseksi 

sekä ryhdyttävä tarvittaessa toimiin menetettyjen, aiheettomasti maksettujen tai väärin 

käytettyjen varojen perimiseksi takaisin Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 

suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 2988/951, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista 

Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten 

estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY) 

N:o 2185/962 sekä petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 

1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1073/19993

mukaisesti.

(20) Varainhoitoasetuksessa säädetään, että toiminta-avustukset on sidottava perussäädökseen.

(21) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY4 mukaisesti, ja hallintomenettelyn piiriin 

kuuluvat toimenpiteet olisi pidettävä erillään neuvoa-antavan menettelyn piiriin kuuluvista 

toimenpiteistä, koska neuvoa-antava menettely on tietyissä tapauksissa ja suurempaan 

tehokkuuteen pääsemiseksi asianmukaisin.

(22) Ohjelman tehokkaan ja oikea-aikaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi päätöstä olisi 

sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2007,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

  

1 EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.
2 EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.
3 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.
4 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 

2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).
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1 artikla

Ohjelman perustaminen ja soveltamisala

1. Tällä päätöksellä perustetaan huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskeva erityisohjelma, 

jäljempänä 'ohjelma', joka on osa perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa ja jolla 

edistetään ihmisten terveyden korkeatasoista suojelua ja huumeriippuvuuteen liittyvien 

terveysongelmien vähentämistä.

2. Ohjelma kattaa kauden 1 päivästä tammikuuta 2007 31 päivään joulukuuta 2013.

2 artikla

Yleiset tavoitteet

Ohjelmalla on seuraavat yleiset tavoitteet:

a) ehkäistä ja vähentää huumeiden käyttöä, huumeriippuvuutta ja huumeiden aiheuttamia 

haittoja;

b) edistää huumeiden käyttöä koskevan tiedotuksen parantamista; ja

c) tukea EU:n huumausainestrategian täytäntöönpanoa.
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3 artikla

Erityiset tavoitteet

Ohjelmalla on seuraavat erityiset tavoitteet:

a) edistää kansainvälisiä toimia, joilla:

i) perustetaan monialaisia verkostoja;

ii) huolehditaan tietoperustan laajentamisesta, tietojenvaihdosta ja hyvien käytänteiden 

tunnistamisesta ja levittämisestä muun muassa koulutuksen, opintokäyntien ja 

henkilöstövaihdon avulla;

iii) lisätään tietoisuutta huumeiden käytön aiheuttamista terveysongelmista ja 

sosiaalisista ongelmista ja kannustetaan avoimeen vuoropuheluun, jotta tietämys 

huumeilmiöstä lisääntyisi; ja

iv) tuetaan toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään huumausaineiden käyttöä 

sekä etsimään keinoja huumeriippuvuuteen liittyvien terveysongelmien 

vähentämiseksi sekä hoitomenetelmien kehittämiseksi viimeisimmän tieteellisen 

tietämyksen pohjalta;

b) pyrkiä saamaan kansalaisyhteiskunta mukaan Euroopan unionin huumausainestrategian ja 

Euroopan unionin toimintasuunnitelmien toteuttamiseen ja kehittämiseen; ja

c) seurata ja toteuttaa erityistoimia ja arvioida niiden toteutusta vuosiksi 2005–2008

ja 2009–2012 laadittujen huumeita koskevien toimintasuunnitelmien puitteissa. 

Euroopan parlamentti on mukana arviointiprosessissa osallistumalla komission 

arvioinnin ohjausryhmään.
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4 artikla

Toimet

Edellä olevassa 2 ja 3 artiklassa vahvistettujen yleisten ja erityisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

ohjelmasta tuetaan 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa esitetyin 

edellytyksin seuraavanlaisia toimia:

a) komission toteuttamat erityistoimet eli muun muassa selvitykset ja tutkimukset, 

mielipidemittaukset ja -selvitykset, indikaattoreiden ja yhteisten menetelmien luominen, 

tietojen ja tilastoiden keruu, käsittely ja levittäminen, seminaarit, konferenssit ja 

asiantuntijakokoukset, julkisten kampanjoiden ja tilaisuuksien järjestäminen, 

verkkosivujen kehittäminen ja ylläpito, tiedotusmateriaalin laatiminen ja levittäminen, 

kansallisten asiantuntijoiden verkostojen tuki ja aktivoiminen, analyysit, seuranta ja

arvioinnit; 

b) vähintään kahden jäsenvaltion tai vähintään yhden jäsenvaltion ja muun valtion, joka voi 

olla joko liittyvä tai jäsenehdokasvaltio, esittämät, yhteisön edun mukaiset erityiset 

valtioidenväliset hankkeet vuotuisessa työohjelmassa esitetyin edellytyksin; tai

c) ohjelman yleisten tavoitteiden mukaisesti yleistä eurooppalaista etua ajavien 

kansalaisjärjestöjen tai muiden organisaatioiden toiminnan tukeminen vuotuisessa 

työohjelmassa esitetyin edellytyksin.
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5 artikla

Osallistuminen

Ohjelman toimiin voivat osallistua seuraavat maat:

a) ETA-sopimukseen kuuluvat Efta-maat ETA-sopimuksen määräysten mukaisesti; ja

b) ehdokasmaat sekä vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat Länsi-Balkanin maat 

näiden maiden kanssa tehdyissä tai tehtävissä assosiaatiosopimuksissa tai yhteisön 

ohjelmiin osallistumista koskevissa assosiaatiosopimusten lisäpöytäkirjoissa vahvistettujen 

edellytysten mukaisesti.

Ehdokasmaat, jotka eivät osallistu ohjelmaan, voivat olla mukana hankkeissa, jos tämä edistää 

näiden maiden valmistautumista liittymiseen, kuten myös muut kolmannet maat tai kansainväliset 

järjestöt, jotka eivät osallistu ohjelmaan, jos tämä palvelee hankkeiden tavoitteita.

6 artikla

Kohderyhmät

1. Ohjelma on suunnattu kaikille ryhmille, jotka ovat suoraan tai välillisesti tekemisissä 

huumeilmiön kanssa.
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2. Nuoret, naiset, heikommassa asemassa olevat ryhmät ja sosiaalisesti epäsuotuisalla alueella 

elävät ihmiset ovat huumeiden käytön riskiryhmiä, jotka määritellään kohderyhmiksi. 

Muita kohderyhmiä ovat opettajat ja opetushenkilöstö, vanhemmat, sosiaalityöntekijät, 

paikalliset ja kansalliset viranomaiset, lääkärit ja hoitohenkilöstö, oikeusviranomaiset, 

lainvalvonta- ja vankeinhoitoviranomaiset, kansalaisjärjestöt, ammattijärjestöt ja 

uskonnolliset yhteisöt.

7 artikla

Ohjelmaan osallistuminen

Ohjelmaan voivat osallistua julkiset tai yksityiset organisaatiot ja laitokset (asiaankuuluvan tason 

paikallisviranomaiset, yliopistojen laitokset ja tutkimuskeskukset), jotka toimivat huumetiedotuksen 

ja huumeiden käytön torjunnan alalla, mukaan lukien huumeista aiheutuvien haittojen 

vähentäminen ja hoito.

Voittoa tavoittelevat elimet ja järjestöt voivat saada avustuksia ohjelmasta ainoastaan yhdessä 

voittoa tavoittelemattomien ja valtiollisten järjestöjen kanssa.

8 artikla

Tukimuodot

1. Yhteisön myöntämä rahoitus voi olla oikeudelliselta muodoltaan:

a) avustus; tai

b) julkisia hankintoja koskeva sopimus.
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2. Yhteisön avustukset myönnetään ehdotuspyyntöjen perusteella, lukuun ottamatta 

varainhoitoasetuksessa mainittuja asianmukaisesti perusteltuja poikkeustapauksia, ja tuki 

myönnetään toiminnalle tai yksittäiselle toimelle osoitettuna avustuksena.

Vuotuisessa työohjelmassa määritetään avustuksiin myönnettävien vuosittaisten kulujen 

vähimmäisosuus ja yhteisrahoituksen enimmäisosuus.

3. Lisäksi rahoitusta varataan liitännäistoimiin, joita rahoitetaan julkisia hankintoja koskevien 

sopimusten avulla; yhteisön rahoitusta myönnetään tässä tapauksessa palvelujen ja 

tavaroiden hankintaan. Tällä rahoituksella katetaan muun muassa kustannuksia, jotka 

liittyvät tiedotukseen ja viestintään sekä hankkeiden, politiikkojen, ohjelmien ja 

lainsäädännön valmisteluun, toteutukseen, seurantaan, tarkastamiseen ja arviointiin.

9 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1. Komissio panee yhteisön rahoitustuen täytäntöön varainhoitoasetuksen mukaisesti.

2. Ohjelman täytäntöönpanemiseksi komissio hyväksyy 2 artiklassa määriteltyjen yleisten 

tavoitteiden rajoissa vuotuisen työohjelman, jossa otetaan huomioon 

huumeseurantakeskuksen tekninen asiantuntemus. Ohjelmassa määritellään erityiset 

tavoitteet, ensisijaiset aihealueet, 8 artiklassa tarkoitetut liitännäistoimet ja esitetään 

tarvittaessa luettelo muista toimista.

Ensimmäinen vuotuinen työohjelma hyväksytään viimeistään …∗.

  

∗ kolme kuukautta tämän päätöksen voimaantulosta. 
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3. Vuotuinen työohjelma hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen.

4. Toimille myönnettävän tuen arviointi- ja myöntämismenettelyissä on otettava huomioon 

muun muassa seuraavat perusteet:

a) ehdotetun toimen yhdenmukaisuus vuotuisen työohjelman, 2 ja 3 artiklassa

esitettyjen tavoitteiden ja 4 artiklassa esitettyjen toimien lajien kanssa;

b) ehdotetun toimen suunnittelun, organisoinnin, esittelyn ja odotettujen tulosten laatu;

c) yhteisöltä haetun rahoituksen määrä ja sen asianmukaisuus odotettujen tulosten 

kannalta; ja

d) odotettujen tulosten vaikutus 2 ja 3 artiklassa esitettyihin tavoitteisiin sekä 

4 artiklassa tarkoitettuihin eri toimiin.

5. Edellä 4 artiklan c alakohdassa tarkoitettuja toiminta-avustuksia koskevia hakemuksia 

arvioidaan seuraavin perustein:

a) niiden vastaavuus ohjelman tavoitteiden kanssa;

b) ehdotettujen toimien laatu;

c) toimien todennäköinen kerrannaisvaikutus toimien kohdeyleisön kannalta;
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d) toteutettavien toimien maantieteellinen ja sosiaalinen vaikutus;

e) kansalaisten osallistuminen asianomaisten järjestöjen rakenteisiin; ja

f) ehdotetun toimen kustannus-hyötysuhde.

6. Komissio tekee 4 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin ehdotettuihin toimiin liittyvät 

päätökset 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen. Komissio 

tekee 4 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin hankkeisiin ja toimiin liittyvät päätökset 

10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Komissio tekee sellaisiin avustushakemuksiin, joissa on osallisina voittoa tavoittelevia 

elimiä tai järjestöjä, liittyvät päätökset 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

hallintomenettelyä noudattaen.

10 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen 

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen 

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan 

kolmeksi kuukaudeksi.
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11 artikla

Täydentävyys

1. Ohjelman täytäntöönpanossa pyritään yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen muiden 

yhteisön välineiden kanssa. Tämä koskee erityisesti turvallisuutta ja vapauksien suojelua 

koskevaa yleisohjelmaa, seitsemättä tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmaa sekä 

yhteisön kansanterveyden alan ohjelmaa. Täydentävyys huumeseurantakeskuksessa 

kehitettyjen menetelmien ja parhaiden käytänteiden kanssa varmistetaan erityisesti 

huumeita koskevien tilastotietojen osalta.

2. Ohjelmassa voidaan käyttää resursseja yhdessä muiden yhteisön välineiden kanssa. Tämä 

koskee erityisesti turvallisuutta ja vapauksien suojelua sekä yhteisvastuuta ja 

maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevia yleisohjelmia sekä seitsemättä tutkimuksen ja 

kehityksen puiteohjelmaa. Tavoitteena on toteuttaa toimia, jotka vastaavat kaikkien näiden 

ohjelmien tavoitteita.

3. Tämän päätöksen nojalla rahoitettavat toimet eivät voi saada rahoitustukea samaan 

tarkoitukseen mistään muusta yhteisön rahoitusvälineestä. Komissio vaatii, että tämän 

ohjelman tuensaajat antavat komissiolle tiedot Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 

tai muista lähteistä saamastaan rahoituksesta sekä vireillä olevista rahoitushakemuksista.
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12 artikla

Määrärahat

1. Rahoituspuitteet tämän päätöksen toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän 

joulukuuta 2013 väliseksi kaudeksi ovat 21 350 000 euroa.

2. Tässä ohjelmassa säädettyihin toimiin sidotut määrärahat sisällytetään Euroopan unionin 

yleisen talousarvion vuosittaisiin määrärahoihin. Budjettivallan käyttäjä myöntää 

käytettävissä olevat vuosittaiset määrärahat rahoituskehyksen asettamissa rajoissa.

13 artikla

Seuranta

1. Komissio varmistaa, että tuensaaja toimittaa kertomuksia ohjelmasta rahoitettavien toimien 

teknisestä ja taloudellisesta etenemisestä ja että kolmen kuukauden kuluessa toimen 

päättymisestä toimitetaan loppukertomus. Komissio määrittää kertomusten muodon ja 

sisällön.

2. Komissio varmistaa, että ohjelman täytäntöönpanoa varten tehtävissä sopimuksissa 

määrätään erityisesti komission (tai sen valtuuttaman edustajan) suorittamasta rahoitusta 

koskevasta ja muusta valvonnasta, joka voidaan tarvittaessa suorittaa paikan päällä ja 

pistokokein, sekä tilintarkastustuomioistuimen suorittamista tarkastuksista.
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3. Komissio edellyttää, että tuensaaja säilyttää komission saatavilla kaikki asiakirjat toimeen 

liittyvistä menoista viiden vuoden ajan viimeisen tointa koskevan maksun suorittamisesta.

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kertomusten ja paikan päällä suoritettujen 

tarkastusten perusteella komissio mukauttaa tarvittaessa alun perin myönnetyn rahoitustuen 

määrää, ehtoja ja myös maksuaikataulua.

5. Komissio toteuttaa kaikki muut tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

rahoitettavat toimet suoritetaan asianmukaisesti sekä tämän päätöksen ja 

varainhoitoasetuksen säännöksiä noudattaen.

14 artikla

Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen

1. Komissio varmistaa tämän päätöksen nojalla rahoitettavien toimien toteutuksen 

yhteydessä, että yhteisön taloudellisia etuja suojataan petoksia, korruptiota ja muuta 

laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja perimällä 

virheellisesti maksetut varat takaisin ja, jos väärinkäytöksiä havaitaan, tehokkailla, 

oikeasuhteisilla ja varoittavilla seuraamuksilla asetusten (EY, Euratom) N:o 2988/95, 

(Euratom, EY) N:o 2185/96 ja (EY) N:o 1073/1999 mukaisesti.
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2. Päätöksestä rahoitettavien yhteisön toimien yhteydessä asetuksia (EY, Euratom) 

N:o 2988/95 ja (Euratom, EY) N:o 2185/96 sovelletaan kuhunkin yhteisön oikeuden 

säännöksen tai määräyksen taikka ohjelmaan perustuvan sopimusvelvoitteen rikkomiseen, 

joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voisi 

olla perusteettomasta menosta aiheutuva vahinko Euroopan unionin yleiselle talousarviolle 

tai yhteisöjen hallinnoimille talousarvioille.

3. Komissio vähentää toimea varten myönnettyä rahoitustukea, lykkää tuen suorittamista tai 

perii sen takaisin, jos se havaitsee väärinkäytöksiä, joihin luetaan tämän päätöksen tai 

asianomaisen rahoitustuen myöntämistä koskevan päätöksen tai sopimuksen säännösten tai 

määräysten noudattamatta jättäminen, tai jos ilmenee, että toimea on komission 

hyväksyntää pyytämättä muutettu tavalla, joka on ristiriidassa hankkeen luonteen tai sen 

toteutusta koskevien ehtojen kanssa.

4. Jos määräaikoja ei ole noudatettu tai jos vain osa myönnetystä rahoitustuesta on perusteltua 

tietyn toimen toteutuksen edistymisen johdosta, komissio pyytää tuensaajaa esittämään 

selvityksen asiasta tietyssä määräajassa. Jos tuensaaja ei anna tyydyttävää vastausta, 

komissio voi peruuttaa rahoitustuen loppuosan ja vaatia jo maksettujen erien palauttamista.

5. Komissio varmistaa, että kaikki aiheettomasti maksetut erät palautetaan komissiolle. 

Kaikkiin määriin, joita ei makseta takaisin ajoissa, lisätään korko varainhoitoasetuksessa 

säädettyjen edellytysten mukaisesti.
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15 artikla

Arviointi

1. Ohjelmaa seurataan säännöllisesti, jotta sen nojalla toteutettujen toimien toteutusta voidaan 

tarkkailla.

2. Komissio varmistaa, että ulkopuolinen riippumaton taho arvioi ohjelman säännöllisesti.

3. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle:

a) vuosittaisen selvityksen ohjelman täytäntöönpanosta;

b) väliarviointia koskevan kertomuksen saaduista tuloksista ja ohjelman 

täytäntöönpanon laadullisista ja määrällisistä näkökohdista viimeistään 31 päivänä 

maaliskuuta 2011;

c) tiedonannon ohjelman jatkamisesta viimeistään 30 päivänä elokuuta 2012; ja

d) jälkiarviointia koskevan kertomuksen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

16 artikla

Hankkeiden julkaiseminen

Komissio julkaisee joka vuosi luettelon ohjelmasta rahoitetuista hankkeista ja lyhyen kuvauksen 

kustakin hankkeesta.
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17 artikla

Näkyvyys

Komissio antaa ohjeet tämän päätöksen nojalla myönnetyn rahoitustuen näkyvyyden 

varmistamisesta.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007, lukuun ottamatta 9 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 

10 artiklan 3 kohtaa, joita sovelletaan tämän päätöksen voimaantulopäivästä.

Tehty 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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I Johdanto

Neuvosto pääsi istunnossaan 19. ja 20.4.2007 poliittiseen yhteisymmärrykseen päätösehdotuksesta, 

joka koskee ehdotusta päätökseksi huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan erityisohjelman 

perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa1.

Euroopan parlamentti antoi 11. heinäkuuta 2007 lainsäädäntöpäätöslauselman neuvoston yhteisestä 

kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi yksityisoikeutta koskevan 

erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 (8699/2/2007 – C6-0179/2007 –

2005/0040(COD))2, ja sen jälkeen päätettiin, että neuvoston, komission ja Euroopan parlamentin 

saavuttamaa yhteisymmärrystä komiteamenettelystä yksityisoikeutta koskevassa ohjelmassa 

sovelletaan huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevaan ohjelmaan. Ehdotusta neuvoston yhteiseksi 

kannaksi muutettiin vastaavasti.

Neuvosto vahvisti yksimielisesti yhteisen kantansa 23.7.2007 päästyään ehdotuksesta poliittiseen 

yhteisymmärrykseen sekä kolmen toimielimen saavutettua yhteisymmärryksen jäljellä olevan 

komiteamenettelyä koskevan kysymyksen osalta.

II Yhteisen kannan erittely

Neuvoston yhteinen kanta noudattaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 14.12.2006 

vahvistamaa kantaa3. Useimmat Euroopan parlamentin tarkistukset on sisällytetty yhteiseen 

kantaan, joka näin ollen täyttää Euroopan parlamentin toiveet sellaisina kuin Euroopan parlamentti 

ne esitti ja neuvosto hyväksyi4 epävirallisissa keskusteluissa, jotka johtivat siihen, että Euroopan 

parlamentti vahvisti kannan ensimmäisessä käsittelyssä.

  
1 Asiak. 8099/07 JAI 167 CADREFIN 21 CORDROGUE 23 CODEC 310.
2 P6_TA-PROV(2007)0330.
3 Asiak. 16586/06 CODEC 1523 JAI 698 CADREFIN 332 CORDROGUE 111.
4 Asiak. 15047/1/06 REV 1 JAI 581 CADREFIN 310 CORDROGUE 99 CODEC 1249.
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Viimeinen jäljellä oleva tarkistus, jota neuvosto ei voinut hyväksyä, liittyi komiteamenettelyyn.

Kuten edellä on selitetty, yksityisoikeutta koskevan erityisohjelman osalta asiasta saavutettua 

yhteisymmärrystä sovellettiin huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevaan ohjelmaan. Sen vuoksi 

yhteisen kannan tekstiin lisättiin uusi johdanto-osan 13 kappale. Tämän lisäksi komissio aikoo 

esittää lausuman, jossa se lupautuu toimittamaan Euroopan parlamentille tarvittavat tiedot, jotka 

liittyvät luonnoksiin vuotuisiksi työohjelmiksi.

III Yhteenveto

Neuvosto pitää yhteisen kannan tekstiä tasapainoisena ja parhaana mahdollisena kompromissina.

___________________
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2005/0037B (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE 
 

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi 

huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan erityisohjelman 
perustamisesta vuosiksi 2007–2013 

osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (2007–2013) 

1. ASIAKIRJAN TAUSTA  

Päivä, jona ehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle  
(asiakirja KOM([2006]) [230] lopullinen – [2005]/[037B]COD): 

24. toukokuuta 2006: 
(Ehdotusta on muutettu 
sen jälkeen kun 
väkivallan torjumista 
koskeva ohjelma 
(Daphne III) sekä 
huumetorjuntaa ja 
-tiedotusta koskeva 
ohjelma erotettiin 
toisistaan.) 

Päivä, jona Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut 
lausuntonsa: 

19. tammikuuta 2006 

Päivä, jona Euroopan parlamentti on antanut lausuntonsa 
ensimmäisessä käsittelyssä: 

14. joulukuuta 2006 

Päivä, jona yhteinen kanta on vahvistettu: 23. heinäkuuta 2007 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan rahoitusohjelman tavoitteena on 

a) ehkäistä ja vähentää huumeiden käyttöä, huumeriippuvuutta ja huumeiden 
aiheuttamia haittoja, 

b) lisätä tietoisuutta huumeiden käytöstä, 

c) tukea Euroopan huumausainestrategian täytäntöönpanoa. 

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMIOT 

Neuvoston yhteinen kanta noudattelee suurimmaksi osaksi komission alkuperäistä ehdotusta. 
Lisäksi siinä on otettu huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemät 
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keskeiset tarkistukset. 

Tärkeimmät erot yhteisen kannan ja komission alkuperäisen ehdotuksen välillä ovat 
seuraavat: 

• Daphne III sekä huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskeva ohjelma on erotettu toisistaan. 
Komissio itse esitti tätä jakoa 26. toukokuuta 2006 antamassaan muutosehdotuksessa. 

• 3 a artikla: Ohjelmaan on lisätty erityistavoite, joka laajentaa sen soveltamisalaa niin, että 
siitä voidaan tukea myös toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ehkäistä huumausaineiden 
käyttöä erityisesti vähentämällä huumausaineiden haittavaikutuksia ja soveltamalla 
uusimpaan tutkimustietoon perustuvia hoitomenetelmiä. 

• 3 c artikla: Otetaan Euroopan parlamentti mukaan huumausaineita koskevien 
toimintasuunnitelmien arviointiin. 

• 4 b artikla: Erityishankkeelle voidaan myöntää rahoitusta, jos siihen osallistuu vähintään 
kaksi jäsenvaltiota tai yksi jäsenvaltio ja yksi unioniin liittyvä tai ehdokasvaltio (eikä 
kolme jäsenvaltiota, kuten komission alkuperäisessä ehdotuksessa esitettiin). 

• 6 artikla: Ohjelman kohderyhmien joukossa mainitaan naiset ja vanhemmat. 

• 9 artikla: Vuotuisen työohjelman hyväksymisen yhteydessä hyödynnetään Euroopan 
huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen teknistä asiantuntemusta. 

• 10 artikla: Komiteamenettely: Kompromissiesityksessä mainitaan kaksi komiteaa 
(hallintokomitea, jonka vastuulla on vuotuisen toimintaohjelman laatiminen, ja neuvoa-
antava komitea, joka vastaa muista kysymyksistä), kun taas komission alkuperäiseen 
ehdotukseen sisältyi vain neuvoa-antava komitea. 

Neuvoston yhteinen kanta perustuu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseen 
kompromissiin. Kompromissi koskee koko tekstiä, myös komitologiakysymystä. Neuvoston 
yhteisessä kannassa toistetaan tässä asiassa sama ratkaisu, johon kolme toimielintä päätyivät 
yksityisoikeutta koskevan ohjelman osalta (COD/2005/0040), eli lisätään johdanto-osan 
kappale, joka koskee tiedottamista Euroopan parlamentille täytäntöönpanotoimenpiteistä, ja 
annetaan asiaa koskeva komission julistus. 

4. PÄÄTELMÄT 

Komissio hyväksyy yhteisen kannan, joka käsittää komission alkuperäisen ehdotuksen 
olennaiset osat sekä Euroopan parlamentin tekemät keskeiset tarkistukset.  




