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Otázka na hodinu otázok vo výbore 0002/2013,
ktorú v súlade s článkom 197 rokovacieho poriadku
predkladá Antonyia Parvanova a Rebecca Taylor v mene skupiny ALDE

Vec: Budúce opatrenia EÚ na podporu členských štátov v boji proti škodám 
súvisiacim s požívaním alkoholu

Komisia v nadväznosti na svoju odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie E-
007092/2012 oznámila, že nebude aktualizovať stratégiu EÚ v oblasti alkoholu, a to napriek 
skutočnosti, že viac ako 60 ochorení a zdravotných porúch možno pripísať konzumácii 
alkoholu a že miera konzumácie alkoholu v Európe je najvyššia na svete (12, 5 litra na hlavu). 
Okrem toho sa odhaduje, že sociálne náklady vo výške 155 miliárd EUR, ktoré  sú spojené 
s požívaním alkoholu, a to aj vo forme dopravných nehôd, častých absencií a straty 
produktivity na pracovisku, súvisia so závislosťou od alkoholu. Alkohol je svetovým rizikom 
číslo jedna, pokiaľ ide o zlý zdravotný stav a predčasnú smrť ľudí vo veku 25 až 59 rokov, 
ktorí sú jadrom obyvateľstva v produktívnom veku.

Stratégia EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním 
alkoholu (COM(2006)0625 final) zohrala rozhodujúcu úlohu pri vymieňaní najlepších 
postupov v tejto oblasti a prispela k stabilizácii konzumácie alkoholu v mnohých krajinách 
EÚ. Od vypracovania pôvodnej stratégie sa však vo zvýšenej miere objavili nové spoločenské 
výzvy, ako je vplyv porúch spôsobených užívaním alkoholu na pracovisku, nové 
marketingové a propagačné stratégie, používanie internetu a sociálnych médií na reklamu na 
alkohol, čoraz rozšírenejší nákup alkoholu cez internet a zmeny vzorcov konzumácie 
alkoholu. Je tiež dokázané, že integrovaná stratégia v oblasti alkoholu založená na dôkazoch 
a zahŕňajúca prevenciu, ako aj liečbu a podporné systémy, bude v konečnom dôsledku 
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najúčinnejším prostriedkom na riešenie škôd súvisiacich s požívaním alkoholu v Európe. 

Preskúma Komisia v záujme verejného zdravia, ako aj celej spoločnosti svoje rozhodnutie 
neaktualizovať uvedenú stratégiu, najmä s ohľadom na nesmiernu spoločenskú a ekonomickú 
záťaž, ktorú v Európe spôsobujú choroby súvisiace s požívaním alkoholu, ako aj na čoraz 
vyšší výskyt nových problémov súvisiacich so škodami spôsobenými požívaním alkoholu?

Bola by Komisia ochotná predložiť obnovenú a aktualizovanú stratégiu EÚ na podporu 
členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s alkoholom, ktorá by zahŕňala tak 
požiadavky na vnútorný trh, ako aj na ochranu verejného zdravia a ktorá by sa zaoberala novo 
stanovenými prioritami?


