P6_TA(2004)0101
Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών (2005-2012)
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όσον αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική σε θέµατα
καταπολέµησης των ναρκωτικών (2005 - 2012) (2004/2221(INI))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το
Συµβούλιο, της Rosa Díez González, εξ ονόµατος της Οµάδας PSE, σχετικά µε το σχέδιο
στρατηγικής κατά των ναρκωτικών της ΕΕ (2005 - 2012) (B6-0070/2004),

–

έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης ΕΕ,

–

έχοντας υπόψη τον τίτλο VI της Συνθήκης ΕΕ, ειδικότερα το άρθρο 31, παράγραφος 1,
εδάφιο ε) και το άρθρο 34, παράγραφος 2, εδάφιο β),

–

έχοντας υπόψη την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συγκεκριµένα δε το άρθρο
252,

–

έχοντας υπόψη την Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη, ειδικότερα τα
άρθρα Ι-16, Ι-17, Ι-40, ΙΙ-94, ΙΙ-95, ΙΙΙ-271, ΙΙΙ-278, ΙΙΙ-305 και άλλα,

–

έχοντας υπόψη τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά µέσα για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών και ιδιαίτερα την προστασία
του δικαιώµατος στη ζωή και στην υγεία,

–

έχοντας υπόψη την ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στην Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–

έχοντας υπόψη την σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών της 30ής Μαρτίου 1961, όπως
τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της Γενεύης, της 25ης Μαρτίου 1972, σχετικά µε τα
ναρκωτικά, την σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών της 21ης Φεβρουαρίου 1971 σχετικά µε
τις ψυχοτρόπους ουσίες, και την σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών της 20ής ∆εκεµβρίου
1988 κατά της παράνοµης εµπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

–

έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συµβουλίου, της 8ης
Φεβρουαρίου 1993, για τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης
Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ)1,

–

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών (1995-1999) (COM(1994)0234),

–

έχοντας υπόψη την πολιτική διακήρυξη σχετικά µε τα ναρκωτικά και τα ψηφίσµατα που
ενεκρίθησαν κατά την ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών
(UNGASS) της 8ης και 10ης Ιουνίου 1998,
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–

έχοντας υπόψη την απόφαση 102/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1996, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος
δράσης για την πρόληψη της τοξικοµανίας εντός του πλαισίου της δράσης στον τοµέα
της δηµόσιας υγείας (1996-2000)1,

–

έχοντας υπόψη την κοινή δράση 96/750/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου
1996, σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών και των πρακτικών µεταξύ των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση της τοξικοµανίας και για
την πρόληψη και την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών2,

–

έχοντας υπόψη την κοινή δράση 97/396/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1997,
για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών για την αξιολόγηση
των κινδύνων και τον έλεγχο των νέων συνθετικών ναρκωτικών3,

–

έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2046/97 του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου
1997, σχετικά µε τη συνεργασία Βορρά - Νότου στην καταπολέµηση των ναρκωτικών
και της τοξικοµανίας4,

–

έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του,

–

έχοντας υπόψη το πρόγραµµα δράσης του Συµβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά
την άριστη δυνατή εφαρµογή των διατάξεων της συνθήκης του Άµστερνταµ για τη
δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης5, που ενεκρίθη από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βιέννης το ∆εκέµβριο 1998, συγκεκριµένα δε, τα σηµεία 13,
14, 44, 47 και 51 αυτού,

–

έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε της 15ης
και 16ης Οκτωβρίου 1999, συγκεκριµένα δε τα συµπεράσµατα υπ` αριθ. 43, 48, 50, 59,
60, 61 και 62,

–

έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι της 10ης και 11ης ∆εκεµβρίου
1999, συγκεκριµένα δε το συµπέρασµα υπ` αριθ. 53, στο οποίο γίνεται αναφορά στην
ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέµηση των ναρκωτικών (2000-2004),

–

έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Σάντα Μαρία ντα
Φέϊρα της 19ης και 20ής Ιουνίου 2000, συγκεκριµένα δε το συµπέρασµα υπ` αριθ. 51, µε
το οποίο εγκρίνεται το Σχέδιο ∆ράσης της ΕΕ σε θέµατα καταπολέµησης των
ναρκωτικών (2000-2004),

–

έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 4ης ∆εκεµβρίου 2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ
του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες6,
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–

έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του σχεδίου δράσης για τα ναρκωτικά 2000-2004
της ΕΕ (COM(2001)0301 και COM(2002)0599),

–

έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συµβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη
δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας
(COM(2003)0808),

–

έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004, περί των προδρόµων ουσιών των
ναρκωτικών1,

–

έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2004/757/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 25ης
Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά µε τα στοιχεία της
αντικειµενικής υπόστασης των εγκληµάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τοµέα της
παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών2,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 3 και το άρθρο 94, παράγραφος 1, του
Κανονισµού του,

–

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0067/2004),

A.

λαµβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση και η εµπορία ναρκωτικών φθάνουν σε πολύ
υψηλά επίπεδα σε όλα τα κράτη µέλη και ότι το πρόβληµα αυτό δεν µπορεί να επιλυθεί
από το κάθε κράτος µέλος χωριστά, οπότε είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να
εφαρµόσει µια πραγµατικά ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα της καταπολέµησης των
ναρκωτικών και να την προσεγγίσει µε ολοκληρωµένο τρόπο, µε όλα τα απαραίτητα
µέσα για την πρόληψη των προβληµάτων υγείας και κοινωνικού αποκλεισµού που
δηµιουργεί στα άτοµα, καθώς και την αποκατάσταση των ζηµιών που προκαλεί στην
κοινωνία το οργανωµένο έγκληµα που συνδέεται µε τα ναρκωτικά,

Β.

λαµβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή και η εµπορία των ναρκωτικών αποτελούν τη
σηµαντικότερη πηγή κέρδους των ευρωπαϊκών µαφιών και διευκολύνουν τη διαφθορά
και την ατιµωρησία,

Γ.

λαµβάνοντας υπόψη ότι παρά τις µέχρι σήµερα εφαρµοσθείσες σε διεθνές, ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο πολιτικές, η παραγωγή, η κατανάλωση και η εµπορία των παρανόµων
ουσιών όπως περιγράφονται στις τρεις συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών φθάνει σε πολύ
υψηλά επίπεδα σε όλα τα κράτη µέλη και ότι, αντιµέτωπη µε την αποτυχία αυτή, είναι
απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει τη γενική στρατηγική της όσον αφορά
τις παραισθησιογόνες ουσίες,

∆.

λαµβάνοντας υπόψη ότι το Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
απεφάσισε, κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Ιουνίου 2004, ότι πρέπει να εφαρµοστεί η
νέα στρατηγική της ΕΕ επί θεµάτων καταπολέµησης των ναρκωτικών για την περίοδο
2005-2012, να τεθούν οι βάσεις για δύο σχέδια δράσης της ΕΕ για την καταπολέµηση

1
2

ΕΕ L 47 της 18.2.2004, σ. 1.
ΕΕ L 335 της 11.11.2004, σ. 8.

των ναρκωτικών, τριετούς διάρκειας το καθένα (2005-2007 και 2009-2011) τα οποία θα
ακολουθούνται από ετήσια περίοδο αξιολόγησης (2008 και 2012), και ότι η εν λόγω
στρατηγική θα ενεκρίνετο κατά τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
∆εκεµβρίου 2004,
Ε.

λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ολλανδική Προεδρία του Συµβουλίου, υπέβαλε στις 6 Ιουλίου
2004 στην Οριζόντια Οµάδα Ναρκωτικών σχέδιο ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών (2005-2012) (CORDROGUE 53), το οποίο ελάµβανε
υπόψη τα πορίσµατα της διάσκεψης που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ουβλίνο στις 10 και 11
Μαΐου 2004 σχετικά µε µια «Στρατηγική της ΕΕ κατά των ναρκωτικών»,
(CORDROGUE 36), και το οποίο εξετάστηκε στη συνέχεια κατά τις συνεδριάσεις της
7ης και 8ης Σεπτεµβρίου και 30ής Σεπτεµβρίου και 1ης Οκτωβρίου 2004,

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Συµβούλιο διαπραγµατεύθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας
Οµάδας για τα Ναρκωτικά και της Συντονιστικής Επιτροπής (επιτροπή του άρθρου 36
της Συνθήκης ΕΕ) το περιεχόµενο του σχεδίου Στρατηγικής της ΕΕ για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών (2005-2012), χωρίς να γνωρίζει τις πολιτικές και
τεχνικές αξιολογήσεις, τόσο σχετικά µε τη Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέµηση των
ναρκωτικών (2000-2004), όσο και σχετικά µε την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης της ΕΕ
σχετικά µε τα ναρκωτικά (2000-2004), που συνέταξαν η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας, και των οποίων τα
αποτελέσµατα υποβλήθηκαν στο Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
στις 25-26 Οκτωβρίου 2004 από την Επιτροπή, και στο Κοινοβούλιο στις 24 Νοεµβρίου
2004 από το Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η αξιολόγηση του βαθµού στον οποίο επετεύχθησαν οι ένδεκα γενικοί
στόχοι και οι έξι κύριοι στόχοι που καθορίστηκαν ως τµήµα της Στρατηγικής της ΕΕ
κατά των ναρκωτικών (2000-2004),
Ζ.

λαµβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ναρκωτικών των Ηνωµένων Εθνών προετοιµάζεται
να κινήσει την προπαρασκευαστική διαδικασία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ για τα ναρκωτικά το 2008, δέκα χρόνια µετά την Ειδική Σύνοδο για τα ναρκωτικά
του 1998,

Η.

εκτιµώντας ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν επακριβείς, ποσοτικοί και λειτουργικοί στόχοι
προκείµενου να εξετασθεί εάν και σε ποιο βαθµό έχουν αποδώσει οι στόχοι και τα µέτρα
που είχαν διατυπωθεί στην προηγούµενη στρατηγική,

Θ.

εκτιµώντας ότι, προκειµένου να αποφευχθεί κάθε ανάλυση που θα υπεραπλουστεύει και
θα υποτιµά τα πολλαπλά προβλήµατα που συνδέονται µε το φαινόµενο των ναρκωτικών,
οι κίνδυνοι που συνεπάγονται τα ναρκωτικά πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο
ανάλυσης, τόσο από επιστηµονικής και κοινωνιολογικής, όσο και από πολιτιστικής
άποψης, η ανάλυση δε αυτή θα εξετάζει επακριβώς αντικειµενικά και συγκρίσιµα
στοιχεία αλλά και θα αξιολογεί µε προσοχή κάθε άλλη µορφή επιπτώσεων και ζηµιών για
την ανάπτυξη της κοινωνίας· εκτιµώντας επίσης ότι οι αναλύσεις και οι αξιολογήσεις
αυτές πρέπει να δηµοσιεύονται,

Ι.

εκτιµώντας ότι η εθνική πολιτική για τα ναρκωτικά πρέπει να εδράζεται στις
επιστηµονικές γνώσεις που διαθέτουµε για κάθε τύπο ναρκωτικού και όχι σε φορτισµένες
συναισθηµατικά αντιδράσεις, δεδοµένου ότι κάθε πρόβληµα που συνδέεται µε τα
ναρκωτικά απαιτεί ειδική αντιµετώπιση, ενώ µία γενικευµένη προσέγγιση κλονίζει την
αξιοπιστία όλων των επιµέρους πτυχών της πολιτικής,

ΙΑ.

θεωρώντας επίσης θεµελιώδους σηµασίας να κινηθεί, επί τη βάσει των εν λόγω
αξιολογήσεων και αναλύσεων, η διαδικασία της αναθεώρησης των πολιτικών ως προς τις
παραισθησιογόνες ουσίες προκειµένου να καταστούν αυτές αποτελεσµατικότερες και
επαρκέστερες σε σχέση µε τους προς επίτευξη στόχους, µε ιδιαίτερη προσοχή στις
εναλλακτικές πολιτικές που ήδη σήµερα σε πολλά κράτη µέλη έχουν καλύτερα
αποτελέσµατα, π.χ. σε σχέση µε την µείωση των θανάτων από τις ουσίες αυτές, την
προστασία της υγείας και την κοινωνική και οικονοµική επανένταξη των τοξικοµανών,

1.

απευθύνει προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,
ειδικά ως προς τη χάραξη της µελλοντικής ευρωπαϊκής Στρατηγικής επί θεµάτων
καταπολέµησης των ναρκωτικών (2005-2012) και γενικά ως προς την πολιτική της ΕΕ
για τα ναρκωτικά, τις εξής συστάσεις:
α)

να επανακαθορισθεί η πολιτική ως προς την ευρωπαϊκή συνεργασία για τα
ναρκωτικά, η οποία θα στοχεύει στην αντιµετώπιση της διασυνοριακής και σε
µεγάλη κλίµακα παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και θα αντιµετωπίζει συνολικά
το πρόβληµα, βασιζόµενη στην επιστηµονική προσέγγιση, στο σεβασµό των
πολιτικών δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων του πολίτη, στην προστασία της ζωής
και της υγείας του ατόµου·

β)

να καθορισθούν σαφείς, ακριβείς και ποσοτικά µετρήσιµοι στόχοι και
προτεραιότητες που θα είναι δυνατόν να µεταφράζονται σε λειτουργικούς δείκτες
και δράσεις στα µελλοντικά σχέδια δράσης· οι δε αρµοδιότητες και προθεσµίες για
την εφαρµογή τους θα πρέπει να καθορίζονται µε εξαιρετική σαφήνεια,
λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας.· προκειµένου δε να
διευκολυνθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή τους είναι απαραίτητη µια
διεπιστηµονική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο γύρω από αυτούς τους σαφώς
οριοθετηµένους στόχους (συντονισµός, ενηµέρωση, αξιολόγηση και διεθνής
συνεργασία)·

γ)

να ληφθεί υπόψη ότι οι αξιολογήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι τούδε σχετικά
µε τους έξι κύριους στόχους που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Στρατηγικής της
ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών (2000-2004) δεν εµφανίζουν θετικά
αποτελέσµατα για κανένα από αυτούς, γεγονός που επιβάλει την εξαγωγή
πολιτικών και νοµοθετικών συµπερασµάτων ενόψει της εκπόνησης της ευρωπαϊκής
στρατηγικής καταπολέµησης των ναρκωτικών (2005-2012) και των σχετικών
σχεδίων δράσης·

δ)

να ληφθούν υπόψη οι αξιολογήσεις της υλοποίησης των 6 κύριων στόχων της
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των ναρκωτικών·

ε)

η νέα στρατηγική να βασισθεί περισσότερο σε επιστηµονική έρευνα και σε
εµβριθείς και εµπεριστατωµένες διαβουλεύσεις µε τους εµπλεκόµενους φορείς στα
κράτη µέλη·

στ)

η νέα Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών να στηριχτεί σε
νοµικές, θεσµικές και οικονοµικές βάσεις που απορρέουν από την
αποτελεσµατικότητα των µέχρι τούδε δράσεων και των βέλτιστων πρακτικών·

ζ)

να ενταθεί η κοινωνική και επιστηµονική έρευνα σχετικά µε τις παράνοµες ουσίες
για την εξυπηρέτηση σηµαντικών ιατρικών και κοινωνικών στόχων·

η)

να βρεθεί µια εναλλακτική λύση για τον σηµερινό δηµοσιονοµικό κατακερµατισµό
µε τη δηµιουργία νέας γραµµής του προϋπολογισµού, η οποία να συνδέεται στενά
µε όλα τα µέτρα που πρέπει να προβλεφθούν για τα µελλοντικά Σχέδια ∆ράσης, τα
οποία θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή δεδοµένου ότι σε αντίθετη
περίπτωση δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί
από τη στρατηγική για την καταπολέµηση των ναρκωτικών·

θ)

να προβλεφθεί ειδικό κονδύλιο στον προϋπολογισµό για την διευκόλυνση της εν
εξελίξει διαδικασίας διαβούλευσης µε τις ενδιαφερόµενες οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες σχετικά µε την
επίδραση των πολιτικών για τα ναρκωτικά στο επίπεδο των πολιτών·

ι)

να πραγµατοποιηθεί λεπτοµερής αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της
εφαρµογής της προηγούµενης στρατηγικής, µε ιδιαίτερη αναφορά:
-

στην πρόληψη της χρήσης και της εξάρτησης,
στη µείωση της προσφοράς και της ζήτησης παράνοµων ναρκωτικών ουσιών,
στον περιορισµό των κοινωνικών αρνητικών συνεπειών (περιθωριοποίηση),
στον περιορισµό της βλάβης της υγείας,
στη αντιµετώπιση των µικροαδικηµάτων και του οργανωµένου εγκλήµατος
που οφείλονται σε ναρκωτικά

και, ως εκ τούτου να µην υιοθετηθεί η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών (2005-2012) χωρίς να ληφθούν υπόψη τα
πραγµατικά αποτελέσµατα της προηγούµενης στρατηγικής, όπως προκύπτουν µε
τις κατάλληλες τεχνικές, επιστηµονικές, νοµοθετικές και πολιτικές µεθόδους
αξιολόγησης·
ια)

να ενηµερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
σύµφωνα µε τις αρχές της δηµοκρατικής νοµιµότητας, της διαφάνειας και της
καλής συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων, σχετικά µε την πρόοδο των
διαπραγµατεύσεων στο θέµα της ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καταπολέµηση
των ναρκωτικών (2005-2012), στο πλαίσιο του Συµβουλίου·

ιβ)

να καλείται το ΕΚ να γνωµοδοτήσει εν ευθέτω χρόνω προ της εγκρίσεως της
ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καταπολέµηση των ναρκωτικών (2005-2012),
ούτως ώστε να ληφθεί η γνώµη του υπόψη·

ιγ)

να προταθούν, δεδοµένου ότι οι µέχρι τούδε υποβληθείσες σχετικά προτάσεις
απεδείχθησαν ανεπαρκείς, τελείως διαφορετικά µέσα από αυτά που αναφέρονται
για την επίτευξη του γενικού στόχου του σχεδίου της Στρατηγικής της Ένωσης για
την καταπολέµηση των ναρκωτικών, αποδίδοντας προτεραιότητα στην προστασία
της ζωής και της υγείας των καταναλωτών παρανόµων ουσιών προκειµένου να
βελτιωθεί η διαβίωση και η προστασία τους µέσω µιας ισορροπηµένης και
οµοιογενούς προσέγγισης·

ιδ)

να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκοί µηχανισµοί συνεργασίας, δεδοµένου ότι τα σύνορα
της ΕΕ των 25 ευρίσκονται πολύ εγγύτερα σε χώρες στις οποίες παράγονται τα
ναρκωτικά, προκειµένου να περιορισθεί το λαθρεµπόριο ναρκωτικών προς την
Ένωση· να συσταθεί και να διευρυνθεί ο νέος µηχανισµός ευρωπαϊκού
συντονισµού στο πλαίσιο της πολιτικής για την καταπολέµηση των ναρκωτικών,

λ.χ. µέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την
Τοξικοµανία, ώστε να επιτευχθεί πλήρης, πολυδιάστατη και ισόρροπη
αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών, πράγµα που είναι σήµερα
περισσότερο απαραίτητο από ποτέ µετά την ένταξη δέκα νέων κρατών µελών·
ιε)

να βελτιωθεί ο συντονισµός και η ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ όσον
αφορά την πολιτική για τα ναρκωτικά µετά την προσχώρηση των δέκα νέων
κρατών µελών, ώστε να επιτευχθεί ολοκληρωµένη, πολυσχιδής και ισορροπηµένη
προσέγγιση στο πρόβληµα των ναρκωτικών, στο πλαίσιο της οποίας θα
λαµβάνονται επίσης υπόψη τα ενθαρρυντικά και πλήρως τεκµηριωµένα
αποτελέσµατα που είχαν τα διάφορα κράτη µέλη, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές
χώρες που εφαρµόζουν εναλλακτικές πολιτικές για τα ναρκωτικά·

ιστ) να καθορισθούν ελάχιστες προδιαγραφές για την βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων και προδιαγραφές όσον αφορά τα µέτρα
αποκατάστασης τα οποία να βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη µέλη
µε στόχο την µείωση των κοινωνικών επιπτώσεων από τη χρήση των ναρκωτικών·
ιζ)

να συνεκτιµηθεί επαρκώς η νέα κατάσταση που δηµιουργήθηκε µε την
προσχώρηση 10 νέων κρατών µελών στην Ένωση, γεγονός που καθιστά
απαραίτητη τη στενή συνεργασία µε τα νέα συνοριακά κράτη·

ιη)

να αυξηθεί η διαθεσιµότητα προγραµµάτων που συντείνουν στη µείωση βλαβών
της υγείας (ειδικά εκείνων που αντιµετωπίζουν τη διάδοση του ΗΙV και άλλων
ασθενειών που δηµιουργούνται από µόλυνση του αίµατος) µεταξύ των χρηστών
ναρκωτικών·

ιθ)

να καθορισθεί επίπεδο ελάχιστων προδιαγραφών για τη λήψη µέτρων
αποκατάστασης µε βάση τις καλύτερες πρακτικές στα κράτη µέλη, αντί της
υπερβολικής έµφασης που αποδίδεται µέχρι τούδε στη φάση της αποθεραπείας µε
ουσίες που υποκαθιστούν τα ναρκωτικά. Γι αυτό το σκοπό θα πρέπει να
καταβληθούν και ιδιαίτερες προσπάθειες για την εκ νέου ένταξη στην κοινότητα
των ατόµων αυτών·

κ)

να αποδοθεί µεγαλύτερη προσοχή στα θέµατα που σχετίζονται µε τη µείωση των
ζηµιών, την ενηµέρωση, την πρόληψη, την περίθαλψη και την προσοχή που πρέπει
να επιδεικνύεται για την προστασία της ζωής και της υγείας των ατόµων που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα συνδεόµενα µε την χρήση παράνοµων ουσιών· να
ληφθούν δε µέτρα ώστε να αποφεύγεται η περιθωριοποίηση των χρηστών αντί να
εφαρµόζονται κατασταλτικές πολιτικές οι οποίες πλησιάζουν επικίνδυνα στα όρια
της παραβίασης των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων, και, ορισµένες φορές,
πράγµατι τα παραβιάζουν·

κα) να καθιερωθούν για παραβάτες-χρήστες εναλλακτικά της φυλακίσεως θεραπευτικά
προγράµµατα, η αποτελεσµατικότητα των οποίων έχει αξιολογηθεί θετικά σε όσα
κράτη έχει εφαρµοστεί·
κβ)

να ενισχυθεί δεόντως η χρηµατοδότηση των πρωτοβουλιών ενηµέρωσης που
απαιτούνται για την πρόληψη της χρήσης των ναρκωτικών, ιδίως στα σχολεία,
όπως προβλεπόταν στο σχέδιο δράσης 2000-2004 και προκειµένου να µειωθούν οι
αρνητικές συνέπειες από τη χρήση τους και οι συναφείς κίνδυνοι·

κγ)

να δοθεί έµφαση στην ενίσχυση των µέτρων ενηµέρωσης, τα οποία πρέπει να
βασίζονται σε επιστηµονικές γνώσεις, σε ό,τι αφορά τις συνέπειες διαφόρων ειδών
ναρκωτικών (κυρίως συνθετικών), προκειµένου να υπάρχει για όλους σαφής και
αποτελεσµατική προειδοποίηση·

κδ)

να προσδιοριστεί και να ενισχυθεί µε αποφασιστικό τρόπο η συµµετοχή και η
ένταξη τοξικοµανών και χρηστών παρανόµων ουσιών, της κοινωνίας των πολιτών,
των ΜΚΟ και των εθελοντών καθώς και της κοινής γνώµης στην εξεύρεση λύσεων
σχετικά µε τα εν λόγω προβλήµατα, ειδικότερα µε µεγαλύτερη συµµετοχή των
φορέων που συνδέονται µε τις δραστηριότητες της Οριζόντιας Οµάδας για τα
Ναρκωτικά, καθώς και µε την οργάνωση ετήσιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας
σχετικά µε την πρόληψη, καθιερώνοντας πειραµατικά, χώρους χορήγησης µικρών
δόσεων για τη µείωση της βλάβης και για την στρατηγική κατά της απαγόρευσης·

κε)

να καθιερωθούν µέτρα αξιολόγησης τα οποία θα επιτρέπουν να ανιχνεύονται και να
επανορθώνονται οι αδυναµίες που διαπιστώνονται σε σχέση µε τους στόχους που
προβλέπονται από την Στρατηγική της ΕΕ κατά των ναρκωτικών καθώς και
καταλληλότερα µέτρα και πόροι για την επίτευξη των στόχων αυτών·

κστ) να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποφεύγεται η χρηµατοδότηση
της διεθνούς τροµοκρατίας από τα κέρδη του οργανωµένου εγκλήµατος και να
εφαρµοστεί η ισχύουσα νοµοθεσία για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και
την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες µε
στήριξη της ιταλικής νοµοθεσίας για τη δίωξη της Μαφίας, που προβλέπει τη
χρήση για κοινωνικούς λόγους των περιουσιακών στοιχείων (κερδών) που
κατάσχονται από τις εγκληµατικές οργανώσεις·
κζ)

να περιλαµβάνεται σε όλες τις διεθνείς συµφωνίες και ειδικότερα στις νέες
συµφωνίες συνεργασίας µε τρίτες χώρες ειδική ρήτρα συνεργασίας «για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών», στην οποία να αναγνωρίζεται το καθεστώς
ρήτρας ουσιώδους σηµασίας·

κη) να αυξηθεί σηµαντικά η αναπτυξιακή ενίσχυση των χωρών που παράγουν
ναρκωτικά, µέσω προγραµµάτων χρηµατοδότησης εναλλακτικών καλλιεργειών και
δραστικής µείωσης της φτώχειας· να εξετασθεί επίσης η δυνατότητα να προωθηθεί
και να προστατευθεί η παραγωγή για ιατρικούς και επιστηµονικούς σκοπούς
οπιούχων, παραδείγµατος χάριν, καθώς και η δυνατότητα εφαρµογής πιλοτικών
προγραµµάτων για την βιοµηχανική παραγωγή νόµιµων προϊόντων από φυτά που
καλύπτονται από την Σύµβαση του 1961, όπως τα φύλλα της κόκας και η ινδική
κάνναβις·
κθ)

να προβλεφθεί και να εξασφαλισθεί η δυνατότητα πρόσβασης στα υποκατάστατα
προγράµµατα, µε ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον των φυλακών, προωθώντας
ταυτόχρονα την εφαρµογή εναλλακτικών της φυλάκισης µέτρων για τους
καταναλωτές παρανόµων ουσιών ή για ήσσονος σηµασίας και "µη βίαια"
αδικήµατα που σχετίζονται µε τις ουσίες αυτές·

λ)

να αυξηθεί η έρευνα σχετικά µε τη χρησιµοποίηση φυτών τα οποία επί του
παρόντος είναι παράνοµα ή βρίσκονται σε γκρίζα ζώνη, όπως η κάνναβις, το όπιο
και φύλλα κόκας, για ιατρικές εφαρµογές, επισιτιστική ασφάλεια, αειφόρο γεωργία,
δηµιουργία εναλλακτικών πηγών ενέργειας, υποκατάσταση προϊόντων που

βασίζονται στο πετρέλαιο και για άλλους ευεργετικούς σκοπούς·

2.

λα)

να επανεξετασθεί η απόφαση πλαίσιο για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου
ναρκωτικών λαµβάνοντας υπόψη τις γνωµοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, σε πλαίσιο σεβασµού των αρχών της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας που προβλέπονται στις Συνθήκες·

λβ)

να πραγµατοποιηθεί επιστηµονική µελέτη κόστους-οφέλους των ισχυουσών
πολιτικών ελέγχου των ναρκωτικών που θα περιλαµβάνει ιδιαίτερα: ανάλυση της
καννάβεως και των διαφόρων νοµίµων και παρανόµων παραγώγων της µεταξύ
άλλων και προκειµένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα, οι θεραπευτικές
δυνατότητες, καθώς και τα αποτελέσµατα των πολιτικών ποινικοποίησης και οι
δυνατές εναλλακτικές λύσεις· ανάλυση αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων
διανοµής ηρωίνης υπό ιατρικό έλεγχο για θεραπευτικούς σκοπούς ενόψει της
µείωσης των θανάτων από ναρκωτικά· ανάλυση κόστους από οικονοµικής, νοµικής,
κοινωνικής και περιβαλλοντικής πλευράς των πολιτικών απαγόρευσης από πλευράς
ανθρωπίνων και οικονοµικών πόρων που προορίζονται για την εφαρµογή του
νόµου· ανάλυση της επίπτωσης στις τρίτες χώρες των ισχυουσών πολιτικών που
απορρέουν τόσο από την ευρωπαϊκή στρατηγική, όσο και από το παγκόσµιο
σύστηµα «ελέγχου των ναρκωτικών»·

λγ)

να ζητηθεί από τις κυβερνήσεις και τα εθνικά Κοινοβούλια να λάβουν
αποτελεσµατικότερα µέτρα για την παρεµπόδιση της εισόδου των ναρκωτικών στις
φυλακές·

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και, προς ενηµέρωσιν, στην Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα
κοινοβούλια των κρατών µελών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών
και Τοξικοµανίας, το Συµβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών,
καθώς και τις ειδικές υπηρεσίες του.

