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Mistoqsija għal waqt il-Ħin għall-Mistoqsijiet fil-kumitat 0002/2013
magħmula skont l-Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura
minn Antonyia Parvanova u Rebecca Taylor f’isem il-grupp ALDE

Suġġett: Azzjonijiet futuri tal-UE b’appoġġ għall-Istati Membri fil-ġlieda kontra l-
ħsara relatata mal-alkoħol

Wara t-tweġiba tagħha għall-mistoqsija bil-miktub E-007092/2012, il-Kummissjoni ħabbret li 
mhux se taġġorna l-Istrateġija tal-UE dwar l-Alkoħol, minkejja l-fatt li l-konsum tal-alkoħol 
huwa fattur li jikkontribwixxi għal iktar minn 60 marda u disturb, u l-Ewropa għandha l-ogħla 
rati ta’ konsum ta’ alkoħol fid-dinja (12,5 litri per capita). Barra minn hekk, huwa stamt li 
€155 biljun tal-ispejjeż soċjali attribwibbli għall-alkoħol fl-Ewropa, inklużi inċidenti tat-
traffiku, assenteiżmu u telf ta’ produttività fuq il-post tax-xogħol, huma assoċjati mad-
dipendenza fuq l-alkoħol. L-alkoħol huwa r-riskju numru wieħed madwar id-dinja għall-
problemi tas-saħħa u l-imwiet prematuri fost il-grupp ta’ età ta’ bejn 25 u 59 sena, parti bażika 
tal-popolazzjoni fl-età tax-xogħol.

L-“Istrateġija tal-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-tnaqqis ta’ ħsara rrelatata mal-
alkoħol” (COM(2006)625 finali) kienet kruċjali fil-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki f’dan il-
qasam, u ħadmet favur l-istabilizzazzjoni tal-konsum tal-alkoħol f’ħafna pajjiżi tal-UE. 
Minkejja dan, minn meta ġiet abbozzata l-Istrateġija oriġinali, tfaċċaw sfidi soċjetali ġodda u 
li qed jiżdiedu, bħalma huma l-impatt tad-disturbi relatati mal-alkoħol fuq il-post tax-xogħol, 
l-istrateġiji promozzjonali u ta’ kummerċjalizzazzjoni ġodda, l-użu tal-Internet u l-midja 
soċjali għar-reklamar tal-alkoħol, ix-xiri tal-alkoħol online li qed jiżdied u t-tibdil fix-xejriet 
tal-konsum tal-alkoħol. L-evidenza turi wkoll li strateġija intergrata tal-alkoħol ibbażata fuq l-
evidenza, mill-prevenzjoni sat-trattament u s-sistemi ta’ appoġġ, fl-aħħar mill-aħħar se tkun 
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il-mezz l-aktar effikaċi biex tiġi indirizzata l-ħsara relatata mal-alkoħol fl-Ewropa. 

Fl-interessi tas-saħħa pubblika u s-soċjetà b’mod ġenerali, il-Kummissjoni se teżamina mill-
ġdid id-deċiżjoni tagħha li ma taġġornax l-Istrateġija, b’mod partikolari fid-dawl tal-piż 
soċjetali u ekonomiku kbir li l-mard relatat mal-alkoħol jitfa’ fuq l-Ewropa, u l-isfidi ġodda 
dejjem ikbar li jinħolqu minħabba l-ħsara relatata mal-alkoħol?

Il-Kummissjoni lesta tippreżenta strateġija tal-UE mġedda u aġġornata b'appoġġ għall-Istati 
Membri biex inaqqsu l-ħsara relatata mal-alkoħol, li tkopri kemm is-suq intern kif ukoll ir-
rekwiżiti ta’ protezzjoni tas-saħħa pubblika, u li tindirizza l-prijoritajiet identifikati 
reċentement?


