
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következő témában: „Javaslat tanácsi
rendeletre a kábítószer és kábítószer-függőség európai megfigyelőközpontjára vonatkozóan”

(COM(2003) 808 végleges-2003/0311 (CNS))

(2005/C 120/15)

2004. szeptember 23-án a Tanács az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 152. cikke alapján úgy határ-
ozott, hogy kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a fent említett témában.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a vélemény főelőadójának Jan OLSSON-t nevezte ki.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2004. október 27-én és 28-án megtartott 412. plenáris ülésén
(2004. október 27-i ülés) 159 szavazattal és 1 tartózkodással mellett az alábbi véleményt elfogadta:

1. A rendeletjavaslat összefoglalása

1.1 Az Európai Bizottság javaslatot tesz a Tanács 1993.
február 8-i 302/93/EGK sz., a kábítószer és a kábítószer-
függőség európai megfigyelőközpontjának (KKEM) létrehozá-
sára vonatkozó rendelete átdolgozására.

1.2 A javasolt módosítások a következő pontokra vonat-
koznak:

– A Megfigyelőközpont szerepének erősítését célzó módosí-
tások: Elsősorban arról van szó, hogy a Megfigyelőközpont
lehetőséget kapjon egyfelől arra, hogy figyelembe vehesse a
kábítószer-fogyasztásban kialakuló új szokásokat, különösen
a fiatalok körében, akik egyre gyakrabban keverik a tiltott
szereket a nem tiltottakkal, mint amilyen például az alkohol,
másfelől pedig olyan mutatók kidolgozására, amelyekkel érté-
kelhetővé válnak az uniós politikai döntések a kábítószerek
területén.

– A bővítés figyelembe vételét célzó módosítások: Javasolható
egy olyan iroda felállítása, amelynek feladata a KKEM igazga-
tótanácsának támogatása lenne. A javaslat ezenkívül azt is
tartalmazza, hogy vizsgálják felül a megfigyelőközpont tudo-
mányos bizottságának összetételét.

– Az eredeti rendelet végrehajtása során felmerült bizonytalan-
ságok kiküszöbölését célzó módosítások: Itt elsősorban a
speciális központok helyébe lépő REITOX központokról van
szó.

2. Általános megjegyzések

2.1 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság sajnálja,
hogy csupán rövid időt kapott a Tanácstól arra, hogy véleményt
adjon egy, az Európai Bizottság által már 2003 decemberében
benyújtott rendeletjavaslatról.

2.2 A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigy-
előközpontja (KKEM) létrehozásának az a célja, hogy a
Közösség és tagállamai számára objektív, megbízható és
európai szinten összehasonlítható információkat szolgáltasson a
kábítószerek és a kábítószer-függőség jelenségéről, valamint
következményeikről.

2.3 Az EGSZB kedvezően ítéli meg a rendeletjavaslatot,
amelynek célja a Megfigyelőközpont szerepének erősítése,
szervei működési módjának átalakítása, valamint az eredeti ren-
delet végrehajtása során felmerült bizonytanságok kiküszöbö-
lése. Ez egyben tükrözi az EGSZB korábbi véleményeiben kife-
jeződő szellemet a kábítószer-függőséggel együtt járó kocká-
zatok megelőzésével és csökkentésével kapcsolatban (1).

3. Különös megjegyzések

3.1 Az EGSZB végül hangsúlyozza, hogy a KKEM munká-
jába a civil társadalom érintett szervezeteit is vonják be. Az
EGSZB e célból teljes mértékben támogatja a rendeletjavaslat 5.
cikke 5. bekezdésében foglalt javaslatot, mely szerint a Megfigy-
előközpont „felhasználhat kiegészítő szakvéleményeket és információs
forrásokat, különösen a kábítószerek és a kábítószer-függőség terén
aktív transznacionális hálózatokat”.

3.2 Az EGSZB javasolja, hogy a Megfigyelőközpontban
működjék egy kapcsolattartó bizottság is olyan európai háló-
zatok képviselőinek részvételével, amelyek ezen a területen
dolgoznak, és képesek a nemzeti tájékoztatási központok által
adott információkon felül kiegészítő információkat nyújtani (2).
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(1) – Vélemény „Az Európai Bizottság közleményéről a Tanácshoz, az
Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizott-
sághoz és a Régiók Bizottságához az Európai Unió cselekvési
tervére vonatkozóan a kábítószer elleni harc területén (2000-
2004)”, előadó: Hassett-van Turnhout. HL C 51, 2000.2.23.

– Vélemény „Tanácsi ajánlásra tett javaslatról a kábítószer-függő-
séggel járó kockázatok megelőzésére és csökkentésére
vonatkozóan”, előadó: Le Nouail-Marličre. HL C 61, 2003.3.14

(2) A nemzeti tájékoztató központok a kábítószerekről és a kábítószer-
függőségről tájékoztató európai információs hálózat (REITOX) részét
képezik, amely fölött a Megfigyelőközpont rendelkezik.



3.3 Mivel a Közösség pénzügyi támogatást nyújt a nemzeti
droginformációs központoknak, az EGSZB:

– a statisztikai adatok összegyűjtésére vonatkozóan szigorúbb
harmonizációt javasol a tagállamoknak annak érdekében,
hogy – az Eurostat mintájára – az információk megbízhatóak
és összehasonlíthatóak legyenek. A rendeletjavaslat 5. cikke
2. bekezdését ebben az irányban kell továbbfejleszteni;

– továbbá javasolja, hogy a civil társadalom azon nemzeti háló-
zatait, amelyek ezen a területen tevékenykednek, szorosan
kapcsolják be a nemzeti droginformációs központok munká-
jába.

3.4 Az EGSZB tüzetesen meg fogja vizsgálni az Európai
Uniónak a kábítószer elleni harc területére vonatkozó új cselek-
vési tervét, amelyet előreláthatólag 2005 elején hoznak nyilvá-
nosságra.

Brüsszel, 2004. október 27.
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Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következő témában: „A lisszaboni stra-
tégia végrehajtásának javítása”

(2005/C 120/16)

2004. március 25–26-án (elnökségi) következtetéseiben az Európai Tanács felkérte az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságot az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 262. cikke értelmében, hogy vizsgálja
meg: „A lisszaboni stratégia végrehajtása javításának” módját és eszközeit.

A „Gazdasági és Monetáris Unió, gazdasági és szociális kohézió” szekció a lisszaboni stratégiával foglalkozó
irányító csoport munkája alapján 2004. október 7-én fogadta el véleményét. Az előadó Bruno Vever, a
társelőadók: Ernst EHNMARK és John SIMPSON voltak.

2004. október 27-28-án tartott 412. plenáris ülésén (az október 27-i ülésen) az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottság 169 igen szavazattal, 4 szavazat ellenében, 8 tartózkodás mellett az alábbi véleményt el-
fogadta.

1. Előszó

1.1 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság üdvözli azt
a tényt, hogy a 2004. március 25-26-i Európai Tanács felkérte
arra, hogy vizsgálja meg annak módját és eszközeit, hogy a féli-
dejében levő Lisszaboni Stratégia végrehajtása hatékonyabbá
váljon.

1.2 Felidézi, hogy a 2000. március 24-i lisszaboni megbí-
zatás a kezdettől:

– hangsúlyozta annak szükségességét, hogy aktív módon
vonják be a szociális partnereket és a civil társadalmat a stra-
tégiába a partneri kapcsolat változatos formáit alkalmazva;

– kifejtette, hogy annak sikere elsődlegesen a magánszektoron
és az állami és a magánszektor közötti partneri kapcsola-
tokon múlik.

– célul tűzte ki három összetevője, vagyis a gazdasági növe-
kedés, a társadalmi kohézió és környezeti fenntarthatóság
kiegyensúlyozott fejlődését azon törekvése során, hogy
ösztönözze az európai versenyképességet és a minőségi
munkahelyek teremtését, miközben támaszkodott a
megfelelő környezetvédelmi politikákra;

1.3 Az EGSZB az utóbbi évek vitáin, meghallgatásain és
véleményein keresztül mindvégig hangsúlyozta A lisszaboni
stratégia jelentőségét az Unió gazdasági és társadalmi jövője
szempontjából, és felhívta az összes szociális-foglalkoztatási
szereplőt, hogy aktív részt vállaljon belőle. Az EGSZB nemré-
giben fogadott el véleményeket konkrétan az európai vállalati
versenyképességről, a fenntartható fejlődési stratégiáról (1), a
gazdasági kormányzás javításáról és a foglalkoztatottságot
támogató intézkedésekről (2). Az EGSZB egyfolytában hangsú-
lyozta, hogy a lisszaboni stratégia célkitűzéseit csak a civil
társadalom teljes bevonásával lehet megvalósítani.
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(1) HL 117, 2004. 04. 30.
(2) HL 110, 2004. 04. 03.


