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Tárgy: A tagállamok alkohollal kapcsolatos károk elleni küzdelmének támogatását 
célzó jövőbeli uniós fellépések

Az E-007092/2012 sz. írásbeli kérdésére adott válaszát követően a Bizottság bejelentette, 
hogy nem aktualizálja az EU alkohollal kapcsolatos ügyekre irányuló stratégiáját, annak 
ellenére, hogy az alkoholfogyasztás több mint 60 betegség és rendellenesség egyik kiváltó 
tényezője, és a világon Európában a legmagasabb az alkoholfogyasztás aránya (12,5 liter per 
fő). Továbbá a becslések szerint Európában az alkoholnak tulajdonítható társadalmi 
költségekből – ideértve a közlekedési baleseteket, a munkahelyi hiányzást és a termelés 
kiesést – 155 milliárd eurót kitevő költség az alkoholfüggőséggel kapcsolatos. A 25-59 évesek 
korcsoportjában, azaz a munkaképes lakosság legnagyobb részében, a rossz egészségi állapot 
és a korai elhalálozás tekintetében az egész világon az alkohol jelenti a vezető veszélyforrást.

„A tagállamokat az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésében támogató uniós stratégia” 
(COM(2006) 625 végleges) kulcsfontosságú volt a vonatkozó legjobb gyakorlatok 
megosztása tekintetében, és számos európai országban hozzájárult az alkoholfogyasztás 
stabilizálásához. Az eredeti stratégia kialakítása óta azonban új és súlyosbodó társadalmi 
kihívások jelentek meg, így az alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó betegségek munkahelyi 
hatása, új marketing és promóciós stratégiák, az internet és a közösségi média használata 
alkohol reklámozására, az alkohol online vásárlásának elterjedése, valamint az 
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alkoholfogyasztás mintáinak változásai. Bebizonyosodott továbbá, hogy egy integrált, kutatási 
eredményeken alapuló, a megelőzéstől a kezelésen át a támogató rendszereket is magába 
foglaló alkoholügyi stratégia a leghatékonyabb eszköz az alkohollal kapcsolatos károk 
kezelésére Európában. 

A közegészségügy és általában a társadalom érdekében felülvizsgálja-e a Bizottság a stratégia 
aktualizálásának elmaradásáról szóló határozatát, különös tekintettel arra, hogy az alkohollal 
kapcsolatos betegségek nyomasztó társadalmi és gazdasági terhet jelentenek Európa számára, 
valamint hogy az alkohollal kapcsolatos károk egyre súlyosabb, új kihívásokat idéznek elő?

Hajlandó-e a Bizottság megújítani és aktualizálni a tagállamokat az alkohollal kapcsolatos 
károk csökkentésében támogató uniós stratégiát, hogy az magában foglalja mind a belső piaci, 
mind a közegészség-védelmi előírásokat, és kezelje az újonnan azonosított prioritásokat?


