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Įvadas

1. 2004 m. birželio 17–18 d. Europos Vadovų Taryba paragino Tarybą ne vėliau kaip 2004 m. 

gruodį suderinti pasiūlymus dėl naujos 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategijos. 

Naująja strategija nustatyta sistema ir prioritetais turi būti pagrįsti du iš eilės ketverių metų ES 

kovos su narkotikais veiksmų planai.

2. Ši nauja kovos su narkotikais strategija pirmiausia grindžiama pagrindiniais ES teisės 

principais ir visais atžvilgiais remia vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga: pagarbą 

žmogiškajam orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, solidarumą, teisinę valstybę ir žmogaus 

teises. Ja siekiama apsaugoti ir gerinti visuomenės bei kiekvieno asmens gerovę, apsaugoti 

visuomenės sveikatą, užtikrinti plačiajai visuomenei aukštą saugumo lygį ir subalansuotai bei 

integruotai spręsti narkotikų problemą.

3. Strategija taip pat grindžiama atitinkamomis JT konvencijomis (1961 m. JT Bendrąja 

narkotinių medžiagų konvencija su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu, 1971 m. 

Psichotropinių medžiagų konvencija ir 1988 m. Konvencija dėl kovos su neteisėta narkotinių 

ir psichotropinių medžiagų apyvarta), kurios yra svarbiausi teisiniai dokumentai, skirti 

narkotikų problemai spręsti. Be to, 1998 m. JT Generalinės asamblėjos specialiojoje sesijoje 

dėl narkotikų buvo patvirtinta integruoto ir subalansuoto problemos sprendimo, kai pasiūlos ir 

paklausos mažinimas yra kovos su narkotikais politikos viena kitą stiprinančios sudedamosios 

dalys, svarba.

4. Strategija buvo parengta pagal dabartinę ES teisinę sistemą bei EB sutartis ir jos pagrindas yra 

atitinkamos Sąjungos, Bendrijos ir atskirų valstybių narių kompetencijos sritys, tinkamai 

atsižvelgiant į subsidiarumo ir proporcingumo principus. Strategijoje taip pat atsižvelgiama į 

būsimą ES konstituciją.
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Su narkotikų problema pirmiausia susiduriama vietos ir nacionaliniu lygiu, bet tai – pasaulinio 

masto problema, kurią reikia spręsti transnacionaliniu lygiu. Šiuo požiūriu, ES lygiu vykdoma 

veikla yra ypač svarbi. Iš esmės ES pastangos yra nukreiptos į visų dalyvių koordinavimą. 

Visuomenės sveikatos srityje Bendrija papildo valstybių narių veiklą mažinant su narkotikais 

siejamą žalą sveikatai, taip pat informavimo ir prevencijos srityje. Dėl cheminių prekursorių, 

kurie gali būti panaudoti neteisėtų narkotinių medžiagų gamybai, EB teisės aktai numato 

prekybos prekursoriais Bendrijoje ir su trečiosiomis šalimis kontrolės sistemą. Bendrijos 

teisės aktais taip pat nustatyta nemažai priemonių dėl pinigų plovimo, įskaitant skirtas užkirsti 

kelią iš narkotikų gautų pajamų plovimui. Teisingumo ir vidaus reikalų srityje policijos, 

muitinės ir teisminių institucijų bendradarbiavimas yra svarbi prekybos narkotikais 

prevencijos ir kovos su ja sudedamoji dalis. Todėl pagrindų sprendimo dėl prekybos 

narkotikais priėmimas yra svarbus žingsnis nustatant būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų 

veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje. Galiausiai, išorės 

santykių srityje ES vykdo tarptautinio lygio veiklą, kurią sudaro politinės iniciatyvos, tokios 

kaip veiksmų planai ir dialogas kovos su narkotikais srityje su įvairiais pasaulio regionais, taip 

pat parama, teikiama vykdant plėtros programas.

5. Šios Europos Sąjungos strategijos tikslas yra padidinti nacionalinių strategijų teikiamą naudą 

laikantis Sutartyje nustatytų subsidiarumo ir proporcingumo principų. Šioje strategijoje 

pabrėžiama, kad valstybės narės turėtų apsvarstyti savo nacionalinių strategijų poveikį kitoms 

valstybėms narėms, kokiais būdais skirtingų valstybių narių nacionalinės strategijos gali viena 

kitą papildyti, ir galimą tokių strategijų įnašą siekiant šios Europos Sąjungos strategijos tikslų. 

Taip pat siekiama sudaryti galimybes pasireikšti vietos, regioninėms, nacionalinėms ir 

transnacionalinėms varomosioms jėgoms bei potencialui ir optimaliai išnaudoti turimus 

išteklius. Be to, atsižvelgiama į valstybių narių ir ES institucijų organizacinius ir finansinius 

apribojimus.

6. Galiausiai, ši strategija remiasi 2000–2004 m. ES kovos su narkotikais strategijos ir 

2000-2004 m. kovos su narkotikais veiksmų plano rezultatais ir joje atsižvelgiama į šiuos 

tekstus, taip pat veiksmų plano tarpinį įvertinimą, Tarybos reakciją į šį tarpinį įvertinimą ir 

galutinio įvertinimo rezultatus.
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§1. Įžanga

7. Narkotikų problemą galima nagrinėti įvairiais požiūriais: politiniu, sveikatos, mokslinių 

tyrimų, kasdienės šios srities praktikos ir operatyvinio bendradarbiavimo kovojant su prekyba 

narkotikais. Teisės aktuose ir politikos kryptyse, kurios galiausiai suformuos požiūrį į 

problemą, turi būti atsižvelgiama į visus šiuos aspektus ir jie turi būti susieti rengiant 

nuoseklius ir logiškus pasiūlymus.

8. Dabartinė padėtis ES kovos su narkotikais srityje apibūdinama Europos narkotikų ir 

narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) ir Europolo metinėse ataskaitose. Nepaisant to, kad 

narkotikų vartojimo modeliai 25 ES valstybėse narėse visada buvo skirtingi, ypač masto 

požiūriu, tam tikrose srityse atsirado naujų problemų ir nėra jokių duomenų apie ženklų 

narkotikų vartojimo sumažėjimą. Tačiau su narkotikais susijusios žalos sveikatai atvejų 

skaičius ir su narkotikais susijęs mirštamumas stabilizavosi ir net sumažėjo. Vis daugiau 

narkotikus vartojančių asmenų yra gydomi ir teikiamos paslaugos tapo įvairesnės. Dėl 

pasiūlos mažinimo galima daryti išvadą, kad, nepaisant didelių ir dažnai sėkmingų pastangų 

nacionaliniu ir ES lygiu, prekyba narkotikais lieka viena iš pelningiausių organizuotų 

nusikalstamų grupuočių ES vykdomos prekybos rūšių. Šie faktai patvirtina būtinybę 

artimiausiais metais imtis aktyvių kovos su narkotikais veiksmų.

9. 2000–2004 m. ES kovos su narkotikais strategijos ir veiksmų plano galutinio įvertinimo 

rezultatai rodo, kad siekiant dabartinės strategijos tikslų buvo padaryta pažanga. Be to, 

daugelis iš dabartiniame ES veiksmų plane išdėstytų veiksmų yra įgyvendinti arba 

įgyvendinami. Tačiau neturima duomenų, kad narkotikų vartojimo paplitimas ženkliai 

sumažėjo arba kad galimybės įsigyti narkotikų buvo ženkliai sumažintos.

Galutinio įvertinimo rezultatai taip pat leidžia daryti išvadą, kad:

· Turėtų būti nustatyti aiškūs ir konkretūs tikslai bei prioritetai, kuriuos būtų galima 

perkelti į būsimų veiksmų planų veiklos rodiklius ir veiksmus, aiškiai apibrėžiant 

atsakomybę už jų įgyvendinimą ir įgyvendinimo terminus.

· Būtina siekti tolesnės pažangos užtikrinant geresnį informacijos apie padėties kovos su 

narkotikais srityje stebėseną pateikimą, kokybę ir palyginamumą.
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· Daugiametėje programoje laisvės, saugumo ir teisingumo erdvei įtvirtinti turėtų 

atsispindėti naujos kovos su narkotikais strategijos ir veiksmų planų tikslai.

· Horizontaliosios kovos su narkotikais grupės (HKNG) veikloje daugiausia dėmesio 

turi būti skiriama pastangoms skatinti bei stebėti būsimuose ES kovos su narkotikais 

veiksmų planuose numatytų veiksmų įgyvendinimą, ir ši grupė turi vaidinti vieną 

svarbiausių vaidmenų koordinuojant kitų Tarybos darbo grupių, sprendžiančių kovos 

su narkotikais klausimus, veiklą.

10. Atsižvelgdama į Sutartis, kitus susijusius Europos politikos dokumentus ir pastarojo 

dešimtmečio patirtį, Taryba nustatė du bendrus kovos su narkotikais tikslus. Juos galima 

apibendrinti taip:

· ES siekia prisidėti prie aukšto sveikatos apsaugos, gerovės ir socialinės sanglaudos 

lygio užtikrinimo, papildydama valstybių narių veiklą narkotikų vartojimo prevencijos 

bei mažinimo, narkomanijos ir su narkotikais susijusios žalos sveikatai bei visuomenei 

srityse.

· ES ir jos valstybės narės siekia užtikrinti aukštą plačiosios visuomenės saugumo lygį, 

imdamosi veiksmų kovojant su narkotikų gamyba, tarptautine prekyba narkotikais bei 

prekursorių panaudojimu narkotikams gaminti ir stiprindamos prevencinius veiksmus 

prieš nusikaltimus, susijusius su narkotikais, vykdydamos veiksmingą bendru požiūriu 

pagrįstą bendradarbiavimą.

Siekdama šių tikslų, ES pripažįsta, jog yra iš dalies atsakinga už pasaulinę narkotikų 

problemą, tiek kaip trečiųjų šalių kilmės narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartotoja, tiek 

kaip narkotikų, pirmiausia sintetinių, gamintoja bei eksportuotoja, ir yra pasiryžusi spręsti šias 

problemas.

11. Sąjungos požiūris į narkotikų problemą ir ateityje bus grindžiamas dabartiniu integruotu, 

daugiašakiu ir subalansuotu požiūriu, kuriuo remiantis derinamas paklausos ir pasiūlos 

mažinimas. Šis požiūris negali būti taikomas be bendradarbiavimo ir koordinavimo. 

Atsižvelgiant į horizontalų problemos pobūdį, šį bendradarbiavimą ir koordinavimą reikės 

toliau plėtoti ne tik daugelyje sričių, įskaitant globą ir rūpybą, sveikatos apsaugą, švietimą ir 

teisingumą bei vidaus reikalus, bet ir santykiuose su trečiosiomis šalimis bei atitinkamuose 

tarptautiniuose forumuose. Subalansuotas požiūris į narkotikų problemą taip pat negali būti 

taikomas be atitinkamų konsultacijų su įvairiais moksliniais centrais, profesionalais, 

atitinkamomis nevyriausybinėmis organizacijomis, pilietine visuomene ir vietos 

bendruomenėmis.
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12. Šioje Sąjungos 2005–2012 m. kovos su narkotikais strategijoje pabrėžiama esamų priemonių 

naudojimo sustiprinimo svarba. Be to, joje pabrėžiama, kad ES pasirengusi sukurti naujas 

priemones, kad išspręstų problemas, su kuriomis susiduriama įgyvendinant strategiją.

Strategijoje aiškiai siūlomas „teminis“ arba „regioninis“ požiūris, kuris gali būti tinkamas tam 

tikrais atvejais. Tai reiškia, kad valstybės narės, susiduriančios su bendra problema, gali 

apsvarstyti sustiprinto (operatyvinio) bendradarbiavimo galimybę, kad veiksmingai ir 

produktyviai išspręstų tą problemą. Kitos valstybės narės, kurios gali nesusidurti su tomis 

pačiomis problemomis, gali nuspręsti, ar dalyvauti tokioje iniciatyvoje. Taryba per HKNG 

bus nuolat informuojama apie atitinkamą tokių iniciatyvų raidą.

13. Strategijoje daugiausia dėmesio skiriama dviems politikos sritims – paklausos mažinimui ir 

pasiūlos mažinimui – ir dviems susijusioms temoms – tarptautiniam bendradarbiavimui bei 

moksliniams tyrimams ir informavimui bei vertinimui. Siekiant palengvinti praktinį 

įgyvendinimą, bus vykdomi du iš eilės šia strategija pagrįsti kovos su narkotikais veiksmų 

planai, kuriuose apibūdinamos konkrečios intervencijos ir veiksmai. Komisija įsipareigoja 

2005 m. pradžioje, pasikonsultavusi su ENNSC ir Europolu, pateikti pasiūlymą dėl 

2005-2008 m. kovos su narkotikais veiksmų plano, dėl kurio bus konsultuojamasi su Europos 

Parlamentu ir reikės gauti Tarybos pritarimą. Taip pat bus atitinkamai konsultuojamasi su 

įvairiais ekspertais, profesionalais ir pilietinės visuomenės atstovais.

Komisija parengs šiame veiksmų plane nurodytų veiksmų įgyvendinimo pažangos metines 

apžvalgas, kurios bus pateikiamos Tarybai svarstyti. 2008 m. ji surengs poveikio įvertinimą, 

kad galėtų pateikti antrą veiksmų planą 2009–2012 m. laikotarpiui, dėl kurio bus 

konsultuojamasi su Europos Parlamentu ir kurį turi patvirtinti Taryba. 2009–2012 m. 

Komisija toliau rengs metines pažangos apžvalgas, o 2012 m. Komisija surengs bendrą ES 

kovos su narkotikais strategijos ir veiksmų planų įvertinimą, kuris bus pateiktas Taryba ir 

Europos Parlamentui.

Abiejuose veiksmų planuose bus pateikiama struktūra ir nurodomi veiksmai bei siūlomų 

veiksmų įgyvendinimo tvarkaraštis. Struktūra gali būti koreguojama remiantis metinėmis 

pažangos apžvalgomis, jei veiksmų planų galiojimo laikotarpiu ES atsirastų svarbių pokyčių 

kovos su narkotikais srityje.
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14. Tinkamai atsižvelgiant į dabartinę padėtį kovos su narkotikais srityje kiekvienoje iš 

25 valstybių narių ir į padėties kovos su narkotikais srityje skirtumus regionuose, valstybėse 

narėse ir valstybių narių grupėse, į veiksmų planus įtraukiami veiksmai bus pasirenkami 

remiantis penkiais kriterijais:

1. ES lygio veiksmai turi turėti akivaizdžią pridėtinę vertę ir jų rezultatai turi būti 

kiekybiškai įvertinami bei realistiški. Rezultatai, kurių ketinama siekti, turi būti nurodyti 

iš anksto.

2. Veiksmų planuose turi būti aiškiai nurodytas laikotarpis, per kurį veiksmai turėtų būti 

įgyvendinti (pageidautina – per veiksmų plano laikotarpį), taip pat už jų įgyvendinimą ir 

pažangos ataskaitas atsakingi asmenys.

3. Veikla turi būti tiesiogiai siekiama bent vieno strategijoje nurodyto tikslo ar prioriteto.

4. Intervencijos turi būti ekonomiškai efektyvios.

5. Kiekvienos srities intervencijų ar veiklos rūšių skaičius turi būti ribotas.

15. Paklausos ar pasiūlos mažinimo iniciatyvos gali turėti poveikio viena kitai. Komisijos 

prašoma į tai atsižvelgti rengiant paklausos ir pasiūlos mažinimo iniciatyvas, pvz., teikiant 

pirmenybę moksliniams tyrimams ir keitimuisi geriausia praktika, kurioje daugiausia dėmesio 

skiriama šioms sąsajoms. Šiuo klausimu Komisija ir Taryba nuolat remsis ES specializuotų 

organizacijų (ENNSC, Europolo, Eurojust ir Europos nusikaltimų prevencijos tinklo) ir kitų 

specializuotų organizacijų (Europos Tarybos ir UNODC) turimomis žiniomis bei 

kompetencija. Komisija, Taryba ir Europos Parlamentas taip pat bus skatinami užtikrinti aiškų 

jų veiklos kovos su narkotikais srityje koordinavimą. Taryboje svarbiausias vaidmuo šioje 

srityje teks Horizontaliajai kovos su narkotikais grupei.

16. Iki 2012 m. pabaigos turėtų būti padaryta pažanga įgyvendinant visus strategijoje apibrėžtų 

sričių prioritetus. Tai bus pasiekta per intervencijas ir veiksmus atskirų valstybių narių, 

valstybių narių grupių ar visos ES lygiu ir bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis bei 

tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Europos Taryba ir Jungtinėmis Tautomis. Kovos 

su narkotikais strategijos ir veiksmų planų įvertinimą atliks Komisija, bendradarbiaudama su 

ENNSC, Europolu ir valstybėmis narėmis.
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§ 2. Koordinavimas

17. Koordinavimas yra itin svarbus nustatant ir vykdant sėkmingą kovos su narkotikais strategiją. 

Dėl dešimties naujų šalių įstojimo į Europos Sąjungą šis klausimas tampa dar labiau 

neatidėliotinas. Jo svarba buvo pabrėžta Europos Komisijos komunikate šia tema, pateiktame 

2003 m. pabaigoje1. Kad būtų sukurtas integruotas, daugiašakis ir subalansuotas požiūris į 

problemą, toliau apibūdintas ES koordinavimo mechanizmas turėtų būti toliau plėtojamas 

siekiant palengvinti bei pagerinti bendradarbiavimo veiksmus visais lygiais ir tam, kad būtų 

įvykdyti šios strategijos bei veiksmų planų, kurie bus pagal ją parengti, uždaviniai. Veiksmų 

planai turėtų apimti veiksmus, kurie prisidės prie tolesnio Europos koordinavimo mechanizmo 

plėtojimo.

18. Kovos su narkotikais politikos koordinavimas ES lygiu turėtų būti vykdomas per HKNG. 

HKNG funkcijos yra: pirma, parengti aiškią ir nuoseklią kovos su narkotikais politiką, kurią 

patvirtintų Taryba, ir antra, Tarybos vardu įgyvendinti tą politiką. Šiuo tikslu, naudodamasi 

šios strategijos ir pagal ją priimtų veiksmų planų mechanizmu, ji užtikrins, kad veiksmai 

kovojant su narkotikais ES lygiu būtų tinkamai ir veiksmingai koordinuojami tarpusavyje ir 

su veiksmais, kurių imamasi valstybių narių lygiu. HKNG vykdys šias užduotis nekliudydama 

kitoms darbo grupėms ir institucijoms vykdyti funkcijas, kurios priklauso jų kompetencijai. 

Bet ji turėtų:

· stebėti ir prireikus paspartinti visų kitų ES organų veiklą, susijusią su kovos su 

narkotikais strategija;

· padėti išvengti savo ir kitų organų kovos su narkotikais darbo dubliavimosi;

· nurodyti spragas;

· prireikus pasiūlyti naujas iniciatyvas.

  
1 CORDROGUE 98 / KOM (2003) 681 galutinis
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19. Tam, kad HKNG galėtų vykdyti savo pagrindinį vaidmenį kovos su narkotikais srityje, ji turi 

būti nuolat informuojama apie atitinkamus pokyčius nacionaliniu lygiu ir veiklą, kurią vykdo 

kitos atitinkamos Tarybos darbo grupės, pavyzdžiui, policijos ir muitinių bendradarbiavimo 

darbo grupės, kovos su organizuotu nusikalstamumu tarpdisciplininė grupė, sveikatos darbo 

grupė, ekonominių klausimų darbo grupė ir prireikus bendros užsienio ir saugumo politikos 

darbo grupės. Tuo pat metu šios darbo grupės turėtų ne tik būti informuojamos apie kovos su 

narkotikais strategijos turinį, bet ir dalyvauti įgyvendinant veiksmų planus.

20. Viena iš sričių, kuriose koordinavimas itin svarbus, yra tarptautinis bendradarbiavimas (t.y. ne 

ES viduje). Reikia veiksmingiau koordinuoti ES ir jos tarptautinių bei Europos partnerių 

veiklą. HKNG turėtų reguliariai skirti dėmesį kovos su narkotikais politikos išorės aspektams. 

Ji turėtų numatyti keitimąsi informacija ir parengti ES bendrąsias pozicijas dėl ES kovos su 

narkotikais politikos aspektų, susijusių su išorės santykiais.

21. Nacionalinės institucijos, atsakingos už kovos su narkotikais klausimų ir politikos 

koordinavimą, prisidės prie ES veiksmų planų praktinio įgyvendinimo įgyvendindamos 

nacionalines programas. Todėl svarbu, kad tos nacionalinės institucijos būtų nuolat 

informuojamos apie bendrus pokyčius HKNG (ir atvirkščiai). Tarybai pirmininkaujanti 

valstybė narė reguliariai sudaro galimybę, iš esmės dukart per metus, nacionaliniams kovos su 

narkotikais koordinatoriams arba asmenims, atsakingiems už kovos su narkotikais klausimų ir 

politikos koordinavimą, susitikti ir pasikeisti informacija apie nacionalinius pokyčius bei 

apsvarstyti galimybes daugiau bendradarbiauti.
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§3. Politikos sritis: paklausos mažinimas

22. Paklausos mažinimo srityje 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategija bus siekiama šio 

konkretaus ir aiškiai nustatomo rezultato:

Kiekybiškai įvertinamo narkotikų vartojimo, narkomanijos ir su narkotikais susijusių 

pavojų sveikatai bei visuomenei sumažinimo plėtojant ir gerinant veiksmingą ir 

integruotą viską apimančią žiniomis paremtą paklausos mažinimo sistemą, įskaitant 

prevencijos, ankstyvo įsikišimo, gydymo, žalos sumažinimo, reabilitacijos ir socialinės 

reintegracijos priemones ES valstybėse narėse. Narkotikų paklausos mažinimo 

priemonėse turi būti atsižvelgiama į su sveikata susijusias ir socialines problemas, 

kurias sukelia neteisėtų psichoaktyvių medžiagų ir kombinuotas narkotikų vartojimas 

kartu su teisėtomis psichoaktyviomis medžiagomis, tokiomis kaip tabakas, alkoholis ir 

vaistai.

23. Naudojant visas pagal naujausias mokslines žinias prieinamas galimybes, tokia paklausos 

mažinimo sistema apima šias priemones:

Ø narkotikų vartojimo pradėjimo prevenciją;

Ø bandomojo vartojimo tapimo nuolatiniu vartojimu prevenciją;

Ø ankstyvą įsikišimą rizikingų vartojimo modelių atveju;

Ø gydymo programų numatymą;

Ø reabilitacijos ir socialinės reintegracijos programų numatymą;

Ø su narkotikais susijusios žalos sveikatai ir visuomenei mažinimą.

Visos šios priemonės papildo viena kitą ir turėtų būti vykdomos integruotai bei galiausiai 

prisidėti prie narkotikų bei narkomanijos sumažinimo ir su narkotikais susijusių pasekmių 

sveikatai ir visuomenei sumažinimo.
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24. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti pridėtinę vertę Europos lygiu, Tarybos ir Komisijos prašoma 

teikti pirmenybę toliau išvardytoms sritims ir skirti joms dėmesį būsimuose veiksmų planuose 

numatant valstybių narių bendrus veiksmus, žinių bei patirties perdavimą ir intensyvesnį 

bendradarbiavimą, ypač operatyvinėse srityse. Šiuo požiūriu taip pat būtina atsižvelgti į 

skirtingus pavojų sveikatai lygius dėl skirtingų narkotikų vartojimo formų (tokių kaip 

kombinuotas narkotikų vartojimas) arba gyvenimo laikotarpių ir konkrečių situacijų (tokių 

kaip ankstyva paauglystė, nėštumas, vairavimas pavartojus narkotikų).

25. Paklausos mažinimo srityje buvo nustatyti šie prioritetai:

1. Prevencijos programų prieinamumo bei veiksmingumo gerinimas (nuo pirminio poveikio iki 

ilgalaikio tvarumo) ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo rizikos bei susijusių pasekmių 

suvokimo didinimas. Siekiant šių tikslų, prevencijos priemonės turėtų apimti ankstyvos 

rizikos veiksnius, nustatymą, tikslingą prevenciją ir prevenciją, kurioje svarbiausias vaidmuo 

tenka šeimai/bendruomenei.

2. Ankstyvo įsikišimo programų (priemonių) prieinamumo gerinimas, ypač jaunimo atveju, kai 

psichoaktyvios medžiagos vartojamos norint jas išbandyti.

3. Tikslinių ir įvairių gydymo programų prieinamumo gerinimas, įskaitant integruotą 

psichosocialinį ir farmakologinį gydymą. Gydymo programų veiksmingumo standartas turėtų 

būti nuolat vertinamas. Sveikatos problemų, atsirandančių dėl psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo, gydymas turėtų tapti neatskiriama sveikatos politikos dalimi.

4. ŽIV/AIDS, hepatito, kitų infekcijų, ligų ir su narkotikais susijusios žalos sveikatai ir 

visuomenei prevencijos ir gydymo paslaugų prieinamumo gerinimas.
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§4. Politikos sritis: pasiūlos mažinimas

26. Pasiūlos mažinimo srityje 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategija ir veiksmų planai 

iki 2012 m. turi pasiekti šiuos konkrečius, aiškiai nustatomus rezultatus:

ES ir jos valstybių narių teisėsaugos įsikišimo ir veiksmų, skirtų kovoti su narkotikų 

gamyba, prekyba jais, prekursorių panaudojimu narkotikams gaminti, įskaitant tokį į ES 

importuojamų sintetinių narkotikų prekursorių panaudojimą, prekyba narkotikais ir 

terorizmo finansavimu, pinigų, gautų vykdant su narkotikais susijusius nusikaltimus, 

plovimu, kiekybiškai įvertinamas veiksmingumo, produktyvumo ir sukauptų žinių 

gerinimą. Tai turi būti pasiekta daugiausia dėmesio skiriant su narkotikais susijusiam 

organizuotam nusikalstamumui, naudojant esamas priemones ir sistemas, prireikus 

vykdant regioninį ar teminį bendradarbiavimą ir ieškant būdų sustiprinti prevencinę 

veiklą, skirtą su narkotikais susijusiems nusikaltimams užkardyti.

27. ES teisminės ir teisėsaugos kovos su narkotikais politikoje daugiausia dėmesio turėtų būti 

skiriama atitinkamai toliau išvardytiems prioritetams ir veiklai, kurią nuspręsta įtraukti į 

veiksmų planus:

1. ES teisėsaugos bendradarbiavimo strategijos ir nusikaltimų prevencijos lygiu stiprinimui 

laikantis subsidiarumo principo, siekiant pagerinti operatyvinę veiklą kovojant su narkotikais 

ir prekursorių panaudojimu narkotikų gamybai tokiose srityse kaip gamyba, tarptautinė 

prekyba narkotikais (ES viduje), šioje veikloje dalyvaujantys nusikaltėlių tinklai ir susiję 

sunkūs nusikaltimai.

Vykdant strateginį bendradarbiavimą ES lygiu teisėsaugos srityje, susijusį su narkotikais ir 

prekursoriais, pirmenybė turėtų būti teikiama tiems klausimams ir nusikalstamumo formoms, 

kurie turi įtakos visai ES ir todėl akivaizdžiai užtikrina pridėtinę vertę visoms valstybėms 

narėms. Tai apima gamybą, neteisėtą tarptautinę (ES viduje) prekybą narkotikais, šioje 

veikloje dalyvaujančius nusikaltėlių tinklus ir susijusius sunkius nusikaltimus. Be to, be 

strateginių veiksmų, kurie būtini siekiant sumažinti narkotikų srautą iš trečiųjų šalių į ES, taip 

pat būtina sumažinti narkotikų srautą iš ES į trečiąsias šalis.
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Siekiant įgyvendinti šį prioritetą, būtina, kad politinius sprendimus priimantys asmenys ir 

teisėsaugos institucijos – ES ir nacionalinės – gerintų savo žinias ir jomis dalintųsi. Tai gali 

būti daroma keičiantis geriausia praktika, integruojant ir vykdant strateginę bei operatyvinę su 

narkotikais susijusių nusikaltimų fenomeno analizę. Naujų su narkotikais susijusio 

nusikalstamumo pokyčių nustatymas pirmiau išvardytose srityse turės įtakos šios srities 

politinių sprendimų priėmimui, taigi ir ES teisėsaugos prioritetų nustatymui.

Šis tikslas negali būti pasiektas nesustiprinant teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo ir 

bendradarbiavimo struktūrų ES sistemoje. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti teisėsaugai kovos su 

pinigų plovimu srityje, susijusioje su neteisėta prekyba narkotikais, prekyba narkotikais bei 

terorizmo finansavimu ir turto konfiskavimu. Šiuo požiūriu turi būti toliau nagrinėjamas 

Eurojust dalyvavimas.

Tai, kad priimant politinius sprendimus pirmenybė teikiama sunkioms nusikalstamumo 

formoms, nereiškia, kad valstybės narės neturi visiškos laisvės savarankiškai arba kartu su 

kitomis valstybėmis narėmis ir (arba) trečiosiomis šalimis imtis papildomų veiksmų 

(pavyzdžiui, nukreiptų prieš gatvės nusikaltimus).

2. Veiksmingo valstybių narių teisėsaugos bendradarbiavimo naudojant esamas priemones ir 

struktūras, stiprinimui.

Pastaraisiais metais buvo nustatyta daug priemonių ir struktūrų, tokių kaip pagrindų 

sprendimas, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir 

bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje, bendros tyrimo grupės, Europos arešto 

orderis, Europolas ir Eurojust, finansinės žvalgybos padalinys, turto konfiskavimo priemonės 

ir Jungtinių Tautų konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą bei jos protokolai.

Turėtų būti išnaudojamos visos šių priemonių ir struktūrų galimybės. Prieš įvesdamos naujas 

visoje ES taikomas priemones ir norminius teisės aktus, Sąjunga ir valstybės narės turėtų 

geriau susipažinti su jų veiksmingumu, poveikiu ir visomis galimybėmis. Turėtų būti 

vengiama dubliavimosi ir sutapimų, o ištekliai turėtų būti naudojami veiksmingiausiu būdu.
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Europolo vaidmenį koordinuojant duomenų bei žvalgybos informacijos rinkimą ir platinimą iš 

esmės nulemia informacija, kurią jis gauna iš valstybių narių. Turi būti ieškoma valstybių 

narių sistemingo tokios informacijos pranešimo gerinimo būdų.

Galimybės, kuria teikia 2000 m. sudaryta Konvencija dėl savitarpio teisinės pagalbos 

baudžiamosiose bylose, turi būti laikomos itin svarbiomis šiuo požiūriu ir nuodugniai 

apsvarstomos sprendžiant su narkotikais susijusio nusikalstamumo problemas.

3. Neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų importo ir eksporto, įskaitant įvežimą į kitų 

valstybių narių teritoriją, prevencijai ir baudimui už juos

Šioje strategijoje pabrėžiama, kad būtina tinkamai atsižvelgti į subsidiarumo principą, tačiau 

joje taip pat pripažįstama, kad nuosekli visų valstybių narių nacionalinė baudžiamojo 

persekiojimo politika yra būtina sąlyga bendrai ir patikimai ES kovos su narkotikais politikai 

užtikrinti. Valstybės narės dės pastangas, kad jų baudžiamojo persekiojimo praktikos 

standartai būtų suderinti.

Be to, pagrindų sprendimo, nustatančio būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties 

požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje, veikimo įvertinimas, įskaitant jo 

poveikį tarptautiniam teisminiam bendradarbiavimui neteisėtos prekybos narkotikais srityje, 

bus neatskiriama strategijos dalis.

4. ES valstybių narių, kurios turi bendrų interesų ir (arba) susiduria su tomis pačiomis su 

narkotikais susijusiomis problemomis, bendradarbiavimo ES sistemoje teisėsaugos, 

baudžiamųjų nusikaltimų tyrimo ir kriminalistikos srityje stiprinimui.
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Valstybėms narėms, kurios susiduria su ta pačia problema (pavyzdžiui, prekursorių 

panaudojimu narkotikų gamybai, kokaino, heroino arba kanapių kontrabanda, sintetinių 

narkotikų gamyba, baudžiamųjų nusikaltimų tyrimo arba kriminalistikos klausimais) galėtų 

būti sudarytos galimybės jungtis į grupes pagal projektus ir kartu ieškoti sprendimų. Tikimasi, 

kad šios pastangos padidins teisėsaugos, muitinių ir teisminių kovos su narkotikais veiksmų 

efektyvumą. Tokie projektai gali būti, pavyzdžiui, bendri tyrimai, tyrimo grupės, bet kurios 

srities mainų tinklų sukūrimas, narkotikų savybių analizė, mokymai, seminarai ar 

konferencijos tam tikromis temomis. Šioje srityje turėtų būti visapusiškai naudojamasi 

Europolo, Eurojust ir CEPOL pajėgumais. Vykdant bendrus projektus įgytomis žiniomis ir 

patirtimi atitinkamoje Tarybos struktūroje turėtų būti dalijamasi su visomis ES valstybėmis 

narėmis, Komisija, Europolu ir Eurojust, kad geriausią praktiką būtų galima taikyti visur.

5. Teisėsaugos pastangų, nukreiptų į trečiąsias šalis, ypač šalis gamintojas ir regionus, esančius 

narkotikų prekybos kelyje, stiprinimui.

Panaikinus daugumą prie vidaus sienų esančių pasienio kontrolės punktų, ES tapo dar 

patrauklesne neteisėtų narkotikų ir prekursorių naudojimo narkotikams gaminti rinka. 

Pervežus neteisėtus produktus per Sąjungos sieną, jais galima daugiau ar mažiau laisvai 

prekiauti neatkreipiant muitinės arba už teisėsaugą šalies viduje atsakingų institucijų dėmesio. 

Tarptautinis organizuotas nusikalstamumas nepaiso nacionalinių sienų ar nacionalinių 

institucijų.

Todėl turėtų būti sustiprintas Europos lygio bendradarbiavimas kontroliuojant į Sąjungą 

įvežamas didelės rizikos prekes, taip pat teisėsauga, susijusi su prekyba narkotikais ES viduje. 

Siekiant, kad Sąjunga būtų mažiau patraukli nusikalstamoms organizacijoms, būtina, kad 

teisėsaugos institucijos ir muitinė pagerintų patikrinimus savo atitinkamose teritorijose. 

Nacionalinė kontrolė papildo priemones, kurių imamasi prie ES išorės sienų. Muitinės ir kitos 

teisėsaugos tarnybos turėtų dirbti drauge vykdydamos šią politiką.
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Teisėsaugos pastangų ne ES teritorijoje atveju, gyvybiškai svarbu stebėti, gerinti ir prireikus 

plėsti ES valstybių narių ryšių palaikymo pareigūnų tinklą trečiosiose šalyse. Tinkamai 

atsižvelgiant į pagrindinius ES principus, turėtų būti imtasi ryžtingų veiksmų siekiant 

paskatinti ir išplėsti bendradarbiavimą su trečiųjų šalių teisėsaugos institucijomis, teikiant 

joms finansinę ir logistinę paramą, taip pat vykdyti daugiau bendrų projektų, padedančių 

valstybėms narėms kaupti žinias ir patirtį sprendžiant bendrą problemą. Įgyvendinant šį 

prioritetą turėtų būti visapusiškai naudojamasi Bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) 

priemonėmis.

§ 5. Susijusi tema: tarptautinis bendradarbiavimas

28. Tarptautinio bendradarbiavimo srityje 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategija bus 

siekiama šio konkretaus ir aiškiai nustatomo rezultato:

Veiksmingo ir akivaizdesnio valstybių narių ir valstybių narių bei Komisijos veiklos 

koordinavimo kiekybiškai įvertinamo gerinimo skatinant ir palaikant subalansuotą 

požiūrį į narkotikų ir prekursorių problemą santykiuose su tarptautinėmis 

organizacijomis, tarptautiniuose forumuose ir su trečiosiomis šalimis. Tai bus daroma 

siekiant sumažinti gamybą bei narkotikų tiekimą Europai ir, kaip neatskiriamą politinio 

ir vystomojo bendradarbiavimo dalį, teikti pagalbą trečiosioms šalims prioritetinėse 

srityse mažinant narkotikų paklausą.

29. Dėl pasaulinio narkotikų problemos pobūdžio, jai spręsti reikia regioninio, tarptautinio ir 

daugiašalio požiūrio. Pripažįstant bendros atsakomybės principą, reikia sustiprinti 

koordinavimą ir bendradarbiavimą dvišaliu pagrindu (Sąjungos ir trečiųjų šalių) ir 

tarptautinėse organizacijose bei forumuose.
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Tam taip pat reikia visapusių pastangų, kurios apima teisėsaugą, išnaikinimą, paklausos 

mažinimą ir alternatyvius pragyvenimo šaltinius bei alternatyvios plėtros iniciatyvas, kurias 

palaikytų vietos bendruomenės. Mažai tikėtina, kad trečiųjų šalių kovos su narkotikais 

programos bus sėkmingos, jei nebus kartu atsižvelgiama į visus keturis aspektus, vis daugiau 

dalyvaujant Europos Sąjungai ir valstybėms narėms.

30. Išorės santykių srityje buvo nustatyti šie prioritetai:

1. Koordinuoti, veiksmingi ir akivaizdesni Sąjungos veiksmai tarptautinėse organizacijose ir 

forumuose, stiprinantys ir skatinantys subalansuotą požiūrį į narkotikų problemą.

ES turėtų siekti padidinti savo politinę įtaką tarptautinėje arenoje ir pasiekti didžiausią 

įmanomą poveikį naudodama išteklius, kuriuos ji skiria kovai su narkotikų gamyba bei 

prekyba jais ir narkotikų paklausos bei susijusių neigiamų pasekmių sumažinimui.

Valstybės narės ir Komisija turėtų toliau konsultuotis Taryboje siekdamos nustatyti bendrą 

požiūrį ir koordinuoti savo veiksmus tarptautiniuose forumuose, kuriuose sprendžiama 

narkotikų problema. Šis bendras požiūris, kaip ir anksčiau, turėtų būti taikomas pastangoms 

tarptautinėse organizacijose bei forumuose, pavyzdžiui, Europos Taryboje (Pompidu grupėje), 

UNODC, Dublino grupėje, PSO bei UNAIDS, ir Sąjungos santykiams su trečiosiomis 

šalimis 2.

  
2 2003 m. gruodį priimtose Tarybos išvadose dėl ES ir JT santykių Taryba inter alia pareiškė 

esanti pasiryžusi tinkamu savo pareiškimų valdymu ir geresniu paramos koordinavimu 
užtikrinti, kad ES pozicijos JT būtų nuoseklesnė.
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2. Specialios pastangos, susijusios su šalimis kandidatėmis 3 ir potencialiomis kandidatėmis 4, 

tokiomis kaip Stabilizacijos ir asociacijos proceso šalys.

Sąjunga turėtų stengtis paskatinti šalis kandidates ir potencialias kandidates priimti ir taikyti 

ES acquis ir kiek įmanoma daugiau dalyvauti esamos struktūrose, tokiose kaip ENNSC, 

Europolas ir Eurojust.

3. Pagalba trečiosioms šalims, įskaitant kaimynines Europos šalis, ir pagrindinėms narkotikų 

gamybos bei tranzito šalims, kad jos galėtų veiksmingiau mažinti narkotikų paklausą ir 

pasiūlą, ES valstybėms narėms glaudžiau bendradarbiaujant tarpusavyje, ir kovos su 

narkotikais klausimų įtraukimas į bendrą užsienio ir saugumo politikos dialogą bei vystomąjį 

bendradarbiavimą

Į naujus ES ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo susitarimus turėtų ir toliau būti įtraukiama 

konkreti sąlyga dėl bendradarbiavimo narkotikų kontrolės srityje. Sąlyga turėtų būti pritaikyta 

regionui ar šaliai ir visais atvejais turėtų būti pagrįsta 20-ojoje JT Generalinėje asamblėjoje 

sutartais principais (subalansuotas ir integruotas požiūris, pagrįstas bendros atsakomybės 

sąvoka). Be to, EB ir valstybių narių bendradarbiavimo programų įvertinimas visais atvejais, 

kai to reikia, turėtų apimti narkotikų kontrolės projektų įvertinimą.

Akivaizdu, kad bet kokia politika gali būti veiksminga tik tada, kai yra nustatyti aiškūs jos 

prioritetai. ES kovos su narkotikais veiksmų planai ir mechanizmai su kitais regionais, 

pirmiausia ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros kovos su narkotikais aukšto lygio 

mechanizmas, turėtų ir toliau likti Sąjungos bendradarbiavimo su šiais regionais kovos su 

narkotikais srityje pagrindas. ES pastangos turėtų būti pagrįstos konkrečios šalies ar regiono 

įtaka narkotikų problemai Sąjungoje ir narkotikų problemos poveikiu tvariai tos šalies ar 

regiono plėtrai.

  
3 Šiuo metu: Bulgarija, Rumunija, Turkija ir Kroatija*
4 Šiuo metu Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, 

Serbija ir Juodkalnija, *Kroatija toliau dalyvauja Stabilizacijos ir asociacijos procese.
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Ypatingą dėmesį reikėtų skirti bendradarbiavimui su šalimis, su kuriomis Sąjunga ribojasi 

rytuose 5, Balkanų šalimis, Afganistanu bei jo kaimynais, Lotynu Amerikos bei Karibų jūros 

šalimis, Maroku ir kitomis narkotikų prekybos kelyje esančiomis šalimis.

Narkotikų problemos nagrinėjimo įtraukimas į vystomąjį bendradarbiavimą (inter alia toliau 

skatinant alternatyvius pragyvenimo šaltinius) taip pat gali labai padėti sustiprinti ES pastangų 

mažinant narkotikų pasiūlą ir narkotikų vartojimo pasekmes tvarumą.

Be to, pagalba siekiant palengvinti tarptautinį policijos ir muitinių bendradarbiavimą ir toliau 

nepraras svarbos, jei norima veiksmingai kovoti su gamyba ir prekyba. Šiuo požiūriu, 

regioninio bendradarbiavimo susitarimai, kurie apima visas šalis, esančias tam tikruose 

narkotikų prekybos keliuose, ir galimus svarbiausius partnerius, gali vaidinti svarbų vaidmenį 

užtikrinant, kad būtų įgyvendinti visa apimantys sprendimai.

EB ir valstybės narės deda pastangas, kad jų išorės santykiams skirti biudžetai atspindėtų 

šiuos prioritetus, įskaitant galimas temines biudžeto eilutes. Valstybės narės ir Komisija 

santykiuose su trečiosiomis šalimis kovos su narkotikais srityje gali ir turėtų geriau naudotis 

savo bendromis žiniomis, pažangiąja patirtimi ir kompetencija.

§ 6. Susijusi tema: informacija, moksliniai tyrimai ir vertinimas

31. Informacija ir moksliniai tyrimai

Informacijos ir mokslinių tyrimų srityje 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategijos 

aiškiai nustatomas rezultatas bus šis:

Geresnis narkotikų problemos supratimas ir optimalios reakcijos į ją plėtojimas kiekybiškai 

įvertinamai ir tvariai gerinant žinių bazę ir žinių infrastruktūrą.

  
5 Šiuo metu Rusijos Federacija, Baltarusija ir Ukraina.
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Informacijos ir mokslinių tyrimų srityje nustatomi šie prioritetai:

1. ES žinių infrastruktūros kovos su narkotikais srityje gerinimas ir 2000–2004 m. sukurtų 

narkotikų informacijos sistemų bei priemonių konsolidavimas visokeriopai naudojantis 

ENNSC ir Europolu.

2. Kiekvienas iš ES veiksmų planų turėtų apimti prioritetines mokslinių tyrimų temas, kurios 

turi būti skatinamos ES lygiu, atsižvelgiant į greitą narkotikų problemos raidą. Didelio masto 

keitimasis mokslinių tyrimų rezultatais, patirtimi bei gera praktika ir jų platinimas turėtų būti 

skatinami valstybių narių ir ES lygiu, atsižvelgiant į atitinkamų tarptautinių organizacijų 

atliekamą darbą. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas profesionalų rengimui ir privačių 

bei viešų dalyvių konsultavimui.

32. Vertinimas

Vertinimo srityje 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategija siekiama šio aiškiai 

nustatomo rezultato:

Tam, kad būtų galima aiškiai nurodyti esamų veiksmų ir veiklos ES lygiu privalumus ir 

trūkumus, vertinimas turėtų likti neatskiriama ES požiūrio į kovos su narkotikais politiką 

dalis.

Vertinimo srityje nustatomas šis prioritetas:

Komisija, padedama valstybių narių, ENNSC ir Europolo, bus atsakinga už nuolatinį ir 

visapusį strategijos bei veiksmų plano vertinimą. Tai turėtų būti atliekama remiantis 

atitinkamomis metodologinėmis priemonėmis ir parametrais, atsižvelgiant į ENNSC ir 

Europolo šioje srityje atliekamą darbą.

________________________


