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Θέμα: Μελλοντικές δράσεις της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών στην 
προσπάθειά τους για την καταπολέμηση των βλαβών που προκαλεί το 
οινόπνευμα

Εν συνεχεία της απάντησης της Επιτροπής στη γραπτή ερώτηση E-007092/2012, η Επιτροπή
ανακοίνωσε από τότε ότι δεν θα επικαιροποιήσει τη στρατηγική της ΕΕ κατά του 
αλκοολισμού, παρά το γεγονός ότι η κατανάλωση αλκοόλ είναι αποτελεί παράγοντα που 
συμβάλλει σε πάνω από 60 νόσους και διαταραχές, και η Ευρώπη έχει το υψηλότερα 
ποσοστά κατανάλωσης οινοπνεύματος στον κόσμο (12,5 λίτρα ανά κάτοικο). Επιπλέον, 
υπολογίζεται ότι 155 δισεκατομμύρια ευρώ για τις κοινωνικές δαπάνες που αποδίδονται στην 
Ευρώπη λόγω οινοπνεύματος , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων ατυχημάτων, απουσιών 
από την εργασία και απώλειας παραγωγικότητας στο χώρο εργασίας, συνδέονται με την
εξάρτηση από το οινόπνευμα. Το οινόπνευμα αποτελεί τον υπ' αριθμόν ένα κίνδυνο 
παγκοσμίως για ασθένειες και πρόωρο θάνατο στην ηλικιακή ομάδα 25-59 ετών που αποτελεί 
και τον πυρήνα του πληθυσμού σε εργασιακή ηλικία.

Η στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να μειώσουν 
τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευμα (COM(2006) 625 final) ήταν κρίσιμης 
σημασίας σε σχέση με την ανταλλαγή των βελτίστων πρακτικών στον τομέα αυτό και 
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λειτούργησε εις τρόπον ώστε να σταθεροποιηθεί η κατανάλωση οινοπνευματωδών σε πολλές 
χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, από τη χάραξη της αρχικής στρατηγικής, έχουν προκύψει νέες και 
αυξανόμενες κοινωνικές προκλήσεις, όπως οι επιπτώσεις των διαταραχών χρήσης αλκοόλ
(AUDs) στο χώρο εργασίας, νέες στρατηγικές μάρκετινγκ και διαφήμισης, η χρήση του 
Διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για τη διαφήμιση
οινοπνεύματος, η αυξανόμενη αγορά οινοπνευματωδών online και οι αλλαγές στα πρότυπα
κατανάλωσης οινοπνεύματος. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι μια ολοκληρωμένη
τεκμηριωμένη στρατηγική για την κατανάλωση οινοπνευματωδών, από την πρόληψη έως τη 
θεραπεία και τα συστήματα στήριξης, θα είναι σε τελευταία ανάλυση η πλέον 
αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των βλαβών που προκαλεί το οινόπνευμα στην Ευρώπη.

Προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας και της κοινωνίας γενικότερα, προτίθεται η Επιτροπή 
να αναθεωρήσει την απόφασή της να μην επικαιροποιήσει τη στρατηγική, ιδιαίτερα
λαμβάνοντας υπόψη το συντριπτικό κοινωνικό και οικονομικό άχθος που συνεπάγονται οι 
ασθένειες που συνδέονται με την κατανάλωση οινοπνεύματος στην Ευρώπη, καθώς και τις
ολοένα αυξανόμενες νέες προκλήσεις που θέτουν οι σχετικές με το οινόπνευμα βλάβες;

Θα ήταν διατεθειμένη η Επιτροπή να παρουσιάσει μια ανανεωμένη και επικαιροποιημένη 
στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους για την 
καταπολέμηση των βλαβών που προκαλεί το οινόπνευμα, η οποία θα ενσωματώνει τόσο την 
εσωτερική αγορά όσο και τις απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, και την 
αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων που έχουν πρόσφατα εντοπισθεί;


