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Ref.: Viitoarele acțiuni ale UE pentru sprijinirea statelor membre în combaterea 
efectelor nocive ale consumului de alcool

În urma răspunsului său la întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-007092/2012, Comisia a 
anunțat că nu va actualiza strategia UE privind alcoolul, în ciuda faptului că consumul de 
alcool este un factor care contribuie la declanșarea a peste 60 de afecțiuni și tulburări și că 
Europa are una dintre cele mai mari rate de consum de alcool la nivel mondial (12,5 litri per 
capita). În plus, se estimează că 155 de miliarde EUR din costurile sociale imputabile 
consumului de alcool în Europa, inclusiv accidentele de trafic, absenteismul și scăderea 
productivității la locul de muncă, au legătură cu dependența de alcool. Alcoolul este primul 
risc la nivel mondial pentru starea precară de sănătate și pentru decesul prematur în grupul de 
vârstă 25-59 de ani, esențial în cadrul populației în vârstă de muncă.

„Strategia UE pentru sprijinirea statelor membre în reducerea efectelor nocive ale consumului 
de alcool” (COM(2006) 625 final) a fost decisivă pentru partajarea bunelor practici în acest 
domeniu și a contribuit la stabilizarea consumului de alcool în multe țări ale UE. Totuși de la 
elaborarea strategiei inițiale au apărut provocări sociale noi și mai mari, cum ar fi tulburările 
asociate consumului de alcool la locul de muncă, noile strategii de marketing și promovare, 
utilizarea internetului și a platformelor de comunicare socială pentru a face publicitate 
alcoolului, creșterea achizițiilor de alcool online și schimbarea modelelor de consum al 
alcoolului. Dovezile arată că o strategie privind alcoolul integrată și bazată pe probe, de la 
prevenirea consumului, la tratament și sisteme de sprijin, va fi cea mai eficientă metodă de 
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abordare a efectelor nocive ale consumului de alcool în Europa. 

În interesul sănătății publice și al societății în general, își va revizui Comisia decizia de a nu 
actualiza strategia, având în vedere, în special, povara socială și economică copleșitoare pe 
care bolile asociate consumului de alcool o reprezintă în Europei și având în vedere noile 
provocări tot mai mari create de efectele nocive ale consumului de alcool?

Ar fi dispusă Comisia să prezinte o strategie reînnoită și actualizată a UE pentru sprijinirea 
statelor membre în reducerea efectelor nocive ale consumului de alcoolul, care să cuprindă 
cerințele privind piața internă și protecția sănătății publice și să vizeze prioritățile recent 
identificate?”


