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Temats: ES rīcība nākotnē, sniedzot atbalstu dalībvalstīm alkohola radītā kaitējuma 
apkarošanā

Pēc tam, kad Komisija sniedza atbildi uz rakstisko jautājumu Nr. E-007092/2012, tā ir 
paziņojusi, ka neatjauninās ES stratēģiju alkohola jomā, neraugoties uz to, ka alkohola 
patēriņš ir faktors, kas sekmē vairāk nekā 60 slimību un traucējumu attīstību, un Eiropā ir 
augstākais alkohola patēriņa līmenis pasaulē (12,5 litri uz vienu iedzīvotāju). Turklāt ir 
aprēķināts, ka EUR 155 miljardi sociālo izmaksu Eiropā, ko izraisījusi alkohola lietošana, 
tostarp satiksmes negadījumi, darba kavējumi un produktivitātes zudumi, ir saistītas ar 
alkohola atkarību. Alkohols ir pasaulē augstākais sliktas veselības un pāragras nāves riska 
faktors 25-59 gadu vecuma grupā, kas veido lielāko daļu darbspējīgā vecuma iedzīvotāju.

ES stratēģijai dalībvalstu atbalstam alkohola radītā kaitējuma mazināšanai 
(COM(2006)625 galīgā redakcija) ir bijusi ārkārtīgi svarīga nozīme paraugprakses apmaiņā 
šajā jomā, un tā ir sekmējusi alkohola patēriņa stabilizēšanos daudzās ES valstīs. Tomēr kopš 
sākotnējās stratēģijas izstrādes ir parādījušās jaunas un pieaugošas sociālās problēmas, 
piemēram, alkohola lietošanas radīto traucējumu ietekme darbavietā, jaunas tirdzniecības un 
pārdošanas veicināšanas stratēģijas, interneta un sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošana 
alkohola reklamēšanai, pieaugošā alkohola tirdzniecība tiešsaistē un alkohola patēriņa veidu 
izmaiņas. Pieredze liecina, ka integrēta un uz datiem balstīta stratēģija alkohola jomā, kas 
ietver gan preventīvus pasākumus, gan ārstēšanu un atbalsta sistēmas, būtu visefektīvākā 
alkohola radītā kaitējuma mazināšanai Eiropā. 
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Vai Komisija sabiedrības veselības un vispārējās sabiedrības interesēs pārskatīs savu lēmumu 
neatjaunināt minēto stratēģiju, jo īpaši, ņemot vērā vispārējo sociālo un ekonomisko slogu, ko 
Eiropā rada ar alkohola lietošanu saistītās slimības, un aizvien pieaugošās jaunās problēmas, 
ko izraisa alkohola radītais kaitējums?

Vai Komisija būtu gatava iesniegt atjauninātu ES stratēģiju dalībvalstu atbalstam alkohola 
radītā kaitējuma mazināšanai, kurā būtu ietvertas gan iekšējā tirgus, gan sabiedrības veselības 
aizsardzības prasības un risinātas no jauna izvirzītās prioritātes?


