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Předmět:  Budoucí opatření EU na podporu členských států v potírání škod spojených 
s alkoholem

Komise po písemném zodpovězení otázky E-007092/2012 oznámila, že nebude aktualizovat 
strategii EU týkající se alkoholu, a to i přesto, že konzumace alkoholu přispívá ke vzniku více 
než 60 nemocí a poruch a že Evropané konzumují nejvíce alkoholu na celém světě (12,5 litru 
na hlavu). Navíc se odhaduje, že částka 155 miliard eur v sociálních nákladech připisovaných 
v Evropě alkoholu, včetně dopravních nehod, častých absencí a ztráty produktivity na 
pracovišti, souvisí se závislostí na alkoholu. Alkohol je světovým rizikem číslo jedna, pokud 
jde o onemocnění a předčasnou smrt lidí ve věku 25–59 let, kteří představují jádro populace 
v produktivním věku. 

„Strategie EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem“ 
(COM(2006) 625 final) byla klíčová pro sdílení osvědčených postupů v této oblasti a pomohla 
stabilizovat konzumaci alkoholu v mnoha zemích EU. Nicméně od návrhu původní strategie 
se objevily nové, vzrůstající společenské problémy, jako například dopad poruch 
způsobených užíváním alkoholu na pracovišti, nové marketingové a propagační strategie, 
využívání internetu a sociálních médií k reklamě na alkohol, stoupající nákupy alkoholu přes 
internet a změny ve vnímání konzumace alkoholu. Důkazy také nasvědčují tomu, že jednotná 
strategie týkající se alkoholu založená na podložených informacích, od prevence až po léčbu 
a podpůrné systémy, se dříve či později ukáže jako nejefektivnější při potírání škod spojených 
s alkoholem v Evropě. 
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Přezkoumá Komise v zájmu veřejného zdraví a společnosti vůbec své rozhodnutí 
neaktualizovat zmíněnou strategii, zejména s ohledem na nesmírnou společenskou 
a ekonomickou zátěž, kterou v Evropě způsobují nemoci spojené s alkoholem, a na stále 
rostoucí nové problémy, které škody spojené s alkoholem představují?

Je Komise ochotna předložit obnovenou a aktualizovanou strategii EU na podporu členských 
států ve snižování škod spojených s alkoholem, která by zahrnovala požadavky na ochranu 
v oblasti vnitřního trhu i veřejného zdraví a zabývala se nově určenými prioritami? 


