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Въпрос за времето за въпроси в комисиите 0002/2013,
внесен съгласно член 197 от Правилника за дейността
от Антония Първанова и Ребека Тейлър от името на групата ALDE

Относно: Бъдещи действия на ЕС за оказване на подкрепа на държавите членки в 
борбата им срещу вредите, предизвикани от алкохола

След като отговори на въпрос с искане за писмен отговор Е-007092/2012, Комисията 
обяви, че няма да актуализира стратегията на ЕС относно алкохола, независимо от 
факта, че употребата на алкохол е фактор, който допринася за възникването на повече 
от 60 заболявания и нарушения на здравето, както и че консумацията на алкохол в 
Европа е най-висока в целия свят. (12,5 литра на глава от населението). Освен това се 
счита, че социалните разходи, причинени от консумацията на алкохол в Европа, в това 
число пътнотранспортни произшествия, отсъствия от работа и намалена 
производителност на работното място, са свързани с пристрастеността към алкохола. 
На световно равнище алкохолът представлява основният рисков фактор за общата 
заболеваемост и преждевременна смъртност сред групата на 25 до 59-годишните –
ядрото на населението в трудоспособна възраст.

Стратегията на ЕС за оказване на подкрепа на държавите членки за намаляване на 
вредите от алкохола (COM(2006) 625 окончателен) беше от основно значение за обмена 
на най-добри практики в тази област и спомогна за стабилизиране на консумацията на 
алкохол в много държави от ЕС на постоянно равнище. След като беше разработена 
първоначалната стратегия, пред обществото се появиха обаче нови и увеличаващи се 
предизвикателства, като например влиянието на нарушенията на здравето вследствие 
на употребата на алкохол на работното място, появата на нови стратегии за маркетинг и 
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реклама, използването на интернет и на социалните медии за рекламиране на 
алкохолни напитки, усиленото закупуване на алкохолни напитки по интернет, както и 
изменения в моделите на консумация на алкохол. Доказано е също така, че 
въвеждането на интегрирана стратегия за алкохола, основаваща се на доказателства, 
включваща както профилактиката, така и лечението и схемите за подпомагане, ще бъде 
в крайна сметка най-ефективният начин за борба с предизвиканите от алкохола вреди.

Ще преразгледа ли Комисията – в интерес на общественото здраве и на обществото 
като цяло – решението си да не актуализира своята стратегия, преди всичко като има 
предвид огромното социално и икономическо бреме на заболяванията в Европа, които 
са следствие от консумацията на алкохол, както и появата на все по-нови 
предизвикателства, свързани с вредите, предизвикани от алкохола?

Готова ли е Комисията да представи преработена и актуализирана стратегия на ЕС за 
оказване на подкрепа на държавите членки за намаляване на предизвиканите от 
алкохола вреди, която да обхваща изискванията за защита както на вътрешния пазар, 
така и на общественото здраве, и която да е насочена към новопоявилите се 
приоритети?


