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Θέμα: Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας (EMCDDA) όσον αφορά τη χρήση φαρμακευτικής κάνναβης

Τον Οκτώβριο του 2021, το EMCDDA δημοσίευσε έναν ευρωπαϊκό οδηγό σχετικά με τις υγειονομικές 
και κοινωνικές αντιδράσεις σε προβλήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά, ο οποίος περιλαμβάνει 
τμήμα με τίτλο «Cannabis: health and social responses» [Κάνναβη: υγειονομικές και κοινωνικές 
αντιδράσεις].

Μολονότι οδηγός προτείνει μια σειρά στόχων, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες 
της χρήσης κάνναβης, παραβλέπει την έλλειψη επιστημονικών ερευνών και πρόσβασης σε 
φαρμακευτική κάνναβη, καθώς και την έλλειψη εκπαίδευσης επί του θέματος για επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας και για ασθενείς.

Σε γενικές γραμμές, τα ερευνητικά δεδομένα για την κάνναβη δείχνουν ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση 
εστιάζει κυρίως στις βλάβες που μπορεί να προκαλέσει η χρήση κάνναβης. Οι επιστημονικές 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς είναι πολύ περιορισμένες λόγω 
διαφόρων νομικών περιορισμών, με αποτέλεσμα η ανισότητα των πληροφοριών να έχει σημαντικό 
αντίκτυπο όσον αφορά την έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού, ειδικότερα των πλέον ευάλωτων 
ατόμων.

Αυτό οδήγησε σε σημαντική απόκλιση ανάμεσα στην επιτακτική ανάγκη χρήσης κάνναβης για 
ιατρικούς σκοπούς και την έλλειψη επιστημονικών γνώσεων ώστε να καταστεί αποτελεσματική, 
αξιόπιστη και ασφαλής η χρήση αυτή. Αποστολή του EMCDDA θα πρέπει να είναι η γεφύρωση του 
χάσματος αυτού, με τη διενέργεια εντατικής και συστηματικής έρευνας και την παροχή κατάρτισης 
όσον αφορά τα δυνητικά οφέλη της χρήσης κάνναβης. Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις του Κέντρου 
απλώς επιβεβαιώνουν τη μη ισορροπημένη στάση του.

Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτή τη μεροληψία και την έλλειψη αξιόπιστης 
παρακολούθησης της δημόσιας υγείας, έρευνας και κατάρτισης στον τομέα της φαρμακευτικής 
κάνναβης στην ΕΕ;

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση1

1 Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτή εκτός των συντακτών: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


