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Dotyczy: Przyszłych działań UE wspierających państwa członkowskie w zwalczaniu 
szkodliwych skutków spożywania alkoholu

W związku z odpowiedzią na pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-007092/2012 
Komisja ogłosiła, że nie będzie uaktualniać strategii UE przeciwdziałającej alkoholizmowi 
pomimo faktu, że spożycie alkoholu przyczynia się do ponad 60 chorób i zaburzeń, a Europa 
ma najwyższy wskaźnik spożycia alkoholu na świecie (12,5 l na osobę). Ponadto ocenia się, 
że z uzależnieniem od alkoholu wiąże się 155 mld EUR kosztów społecznych 
przypisywanych alkoholowi w Europie, w tym związanych z wypadkami drogowymi, 
nieobecnościami w pracy i spadkiem wydajności pracy. Alkohol jest w skali światowej 
głównym czynnikiem ryzyka złego stanu zdrowia i przedwczesnej śmierci w grupie wiekowej 
25-59 lat, czyli większości ludności w wieku produkcyjnym.

Strategia UE w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych 
skutków spożywania alkoholu (COM(2006) 625 final) ma zasadnicze znaczenie dla dzielenia 
się najlepszymi praktykami w tym obszarze, i działała na rzecz stabilizacji spożycia alkoholu
w wielu państwach UE. Jednak od momentu sporządzenia pierwotnej strategii pojawiły się 
nowe i nasilające się wyzwania społeczne, takie jak wpływ zaburzeń spowodowanych 
używaniem alkoholu na miejsce pracy, nowe strategie marketingowe i promocyjne, 
korzystanie z internetu i mediów społecznościowych w celu reklamowania alkoholu, coraz 
częstsze nabywanie alkoholu przez internet i zmiany struktury spożycia alkoholu. Dowody 
wskazują także na to, że zintegrowana, oparta na dowodach strategia przeciwdziałania 
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alkoholizmowi, od prewencji do leczenia i systemów wsparcia ostatecznie będzie 
najskuteczniejsza w rozwiązywaniu problemu szkodliwych skutków spożywania alkoholu. 

Czy Komisja – w interesie zdrowia publicznego i całego społeczeństwa – dokona przeglądu 
swojej decyzji o nieuaktualnianiu strategii, szczególnie ze względu na przytłaczający ciężar, 
jakim są dla Europy choroby wynikające ze spożywania alkoholu, oraz na stale rosnące nowe 
wyzwania wywoływane przez szkodliwe skutki spożywania alkoholu?

Czy Komisja mogłaby przedstawić nową i uaktualnioną strategię UE w zakresie wspierania 
państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu, 
obejmującą zarówno wymogi ochrony rynku wewnętrznego, jak i wymogi ochrony zdrowia 
publicznego, oraz dotyczącą nowo określonych priorytetów?


