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Om: Fremtidige EU-foranstaltninger til støtte for medlemsstaterne i deres 
bestræbelser på at reducere alkoholrelaterede skader 

Siden sit svar på den skriftlige forespørgsel E-007092/2012 har Kommissionen meddelt, at 
den ikke har til hensigt at opdatere EU's alkoholstrategi, på trods af, at alkoholforbrug er en 
medvirkende årsag til mere end 60 sygdomme og lidelser, og at Europa har verdens højeste 
forbrug af alkohol (12,5 liter pr. indbygger). Endvidere skønnes det, at et beløb på 155 mia. 
EUR ud af de sociale omkostninger i Europa, der kan tilskrives alkohol, herunder trafikuheld, 
fravær og tabt produktivitet på arbejdspladsen, er forbundet med alkoholafhængighed.     
Alkohol er den største risikofaktor i verden for svigtende helbred og tidlig død i 
aldersgruppen 25-59 år, der udgør kernen af den erhvervsaktive befolkning.  

EU-strategien til støtte for medlemsstaterne i deres bestræbelser på at reducere 
alkoholrelaterede skader (COM(2006)0625) har været af afgørende betydning for delingen af 
bedste praksis på dette område og har bidraget til at stabilisere alkoholforbruget i mange EU-
lande.  Der er dog opstået nye og tiltagende samfundsmæssige udfordringer siden 
udformningen af den oprindelige strategi, såsom alkoholrelaterede lidelsers konsekvenser på 
arbejdspladsen, nye markedsføringsstrategier og salgsfremmende strategier, brugen af 
internettet og de sociale medier i forbindelse med alkoholreklamer, det stigende køb af 
alkohol på nettet og forandringer i alkoholforbrugsmønstrene.  Det har også vist sig, at en 
integreret evidensbaseret alkoholstrategi, fra forebyggelse til behandling og støtteordninger, i 
sidste ende vil være mest effektiv i bekæmpelsen af alkoholrelaterede skader i Europa.  
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Vil Kommissionen, med den offentlige sundhed og samfundets interesser generelt for øje, 
genoverveje sin beslutning om ikke at opdatere strategien, særligt på baggrund af den 
overvældende samfundsmæssige og økonomiske byrde, alkoholrelaterede sygdomme udgør 
for Europa, og de konstant tiltagende nye udfordringer, der opstår som resultat af 
alkoholrelaterede skader? 

Er Kommissionen villig til at fremsætte en fornyet og opdateret EU-strategi til støtte for 
medlemsstaterne i deres bestræbelser på at reducere alkoholrelaterede skader, der omfatter 
beskyttelseskrav for både det indre marked og den offentlige sundhed samt sætter ind over for 
nyligt identificerede prioriteter? 


