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Assunto: Futuras ações da UE destinadas a apoiar os Estados-Membros no combate 
aos efeitos nocivos do álcool

Na sequência da sua resposta à pergunta escrita E-007092/2012, a Comissão já anunciou que 
não procederá a atualização da Estratégia da UE relativa ao álcool, apesar de o consumo de 
álcool ser responsável por mais de 60 doenças e distúrbios e de a Europa ter as taxas mais 
elevadas de consumo de álcool do mundo (12,5 litros per capita). Além disso, estima-se que 
155 mil milhões de euros dos custos sociais imputáveis ao álcool na Europa, nomeadamente 
os acidentes de trânsito, o absentismo e a perda de produtividade no local de trabalho, estejam
associados à dependência do álcool. O álcool é a principal causa mundial de problemas de 
saúde e de morte prematura na faixa etária dos 25 aos 59 anos, isto é, o núcleo da população 
em idade ativa.

A “Estratégia comunitária para apoiar os Estados-Membros na minimização dos efeitos 
nocivos do álcool” (COM(2006) 625 final) tem sido determinante na partilha de boas práticas 
neste domínio e tem envidado esforços para estabilizar o consumo de álcool em muitos países 
da UE. No entanto, desde a elaboração da estratégia original, surgiram novos e crescentes 
desafios societais, mormente o impacto dos distúrbios ligados ao consumo de álcool (DCA) 
no local de trabalho, as novas estratégias promocionais e de comercialização, o recurso à 
Internet e aos meios de comunicação social para a publicidade ao álcool, o aumento da 
aquisição de álcool em linha e as mudanças nos padrões de consumo de álcool. Está também 
demonstrado que uma estratégia integrada relativa ao álcool baseada em provas, desde a 
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prevenção ao tratamento, passando por regimes de apoio, acaba por ser a forma  mais eficaz 
de combate aos efeitos nocivos do álcool na Europa.

A bem da saúde pública e da sociedade em geral, poderá a Comissão rever a sua decisão de
não atualizar a estratégia, sobretudo tendo em conta o grave ónus social e económico que as 
doenças relacionadas com o álcool têm para a Europa e os novos desafios crescentes 
colocados pelos efeitos nocivos do álcool?

A Comissão está disposta a apresentar uma estratégia da UE renovada e atualizada, tendo em 
vista apoiar os Estados-Membros na minimização dos efeitos nocivos do álcool, que abranja 
tanto o mercado interno e as exigências em matéria de proteção da saúde pública como as 
prioridades recém-identificadas?


