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Komisija, pateikusi atsakymą į klausimą, į kurį atsakoma raštu, Nr. E-007092/2012, paskelbė, 
jog neatnaujins ES kovos su alkoholiu strategijos neatsižvelgdama į tai, kad alkoholio 
vartojimas yra veiksnys, dėl kurio sukeliama per 60 ligų ir sutrikimų, ir kad Europos 
alkoholio suvartojimo rodikliai aukščiausi pasaulyje (12,5 litro vienam gyventojui). Be to, 
apskaičiuota, kad 155 mlrd. EUR dydžio socialinės išlaidos, kurios Europoje aiškinamos 
problemomis dėl alkoholio, įskaitant eismo nelaimes, pravaikštas ir produktyvumo darbo 
vietoje netekimą, susijusios su priklausomybe nuo alkoholio. Alkoholis yra pirma 25–59 metų 
amžiaus grupės asmenų blogos sveikatos ir ankstyvos mirties priežastis visame pasaulyje, o 
juk ši grupė – darbingo amžiaus gyventojų grupės pagrindas.

„ES strategija remti valstybes nares mažinant alkoholio daromą žalą“ (COM(2006) 625 
galutinis) buvo nepaprastai svarbi dalijantis geriausia praktika šioje srityje, ir įgyvendinant šią 
strategiją alkoholio vartojimą pavyko stabilizuoti daugelyje ES šalių. Tačiau nuo tada, kai 
buvo parengta pradinė strategija, pradėta susidurti su naujais, vis didesniais visuomeniniais 
iššūkiais, pvz., su darbo vietoje daromu alkoholio vartojimo sutrikimų poveikiu, naujomis 
rinkodaros ir reklamos strategijomis, interneto ir socialinės žiniasklaidos naudojimu 
alkoholiui reklamuoti, vis aktyvesniu alkoholio pirkimu internetu ir pakitusiais alkoholio 
vartojimo būdais. Iš įrodymų taip pat matyti, kad galiausiai veiksmingiausias būdas alkoholio 
daromos žalos Europoje problemai spręsti bus integruota, įrodymais pagrįsta kovos su 
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alkoholiu strategija – pradedant prevencija, baigiant gydymo ir paramos sistemomis.

Ar Komisija, atsižvelgdama į visuomenės sveikatos ir visuomenės apskritai interesus, 
peržiūrės savo sprendimą neatnaujinti strategijos, ypač atsižvelgdama į didžiulę visuomeninę 
ir ekonominę naštą, su kuria Europoje susiduriama dėl alkoholio sukeliamų ligų, taip pat į vis 
didesnius naujus iššūkius, atsirandančius dėl alkoholio daromos žalos?

Ar Komisija ketina pateikti atkurtą ir atnaujintą ES strategiją, skirtą remti valstybėms narėms 
joms mažinant alkoholio daromą žalą, kuri apimtų ir vidaus rinkos, ir visuomenės sveikatos 
apsaugos reikalavimus ir pagal kurią būtų sprendžiami klausimai dėl naujų įvardytų 
prioritetų?


