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ALDE

Zadeva: Prihodnji ukrepi EU za podporo državam članicam v boju proti škodi zaradi 
uživanja alkohola

Po svojemu odgovoru na pisno vprašanje E-007092/2012 je Komisija sporočila, da ne bo 
nadgradila strategije EU o alkoholu kljub dejstvu, da je uživanje alkohola dejavnik, ki 
prispeva k več kot šestdesetim različnim boleznim in motnjam, ter da ima Evropa najvišji 
delež uživanja alkohola na svetu (12.5 litra na prebivalca). Poleg tega se ocenjuje, da znašajo 
družbeni stroški alkohola v Evropi, ki vključujejo prometne nesreče, odsotnost z dela in slabo 
produktivnost na delovnem mestu, 155 milijard evrov in so povezani z odvisnostjo od 
alkohola. Alkohol je na prvem mestu na svetu med dejavniki tveganja za slabo zdravje in 
prezgodnjo smrt v starostni skupini od 25 do 59 let, ki predstavlja jedro aktivnega 
prebivalstva.

„Strategija EU za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja 
alkohola“ (COM(2006)0625) je imela ključno vlogo pri izmenjavi najboljših praks na tem 
področju in je prispevala k stabilizaciji uživanja alkohola v številnih državah EU. A od 
priprave osnutka prvotne strategije so se do danes pojavili novi, rastoči družbeni izzivi, kot je 
vpliv motenj zaradi uživanja alkohola na delovno aktivnost, nove tržne in promocijske 
strategije, uporaba interneta in družbenih medijev za oglaševanje alkohola, povečanje spletne 
prodaje alkohola ter sprememba vzorcev pri uživanju alkohola. Podatki kažejo, da bo celovita 
strategija o alkoholu, ki temelji na dokazih in vsebuje preprečevanje in zdravljenje ter 
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podporne sisteme, najbolj učinkovito sredstvo v Evropi pri obravnavanju škode, povezane z 
alkoholom. 

Bo Komisija zaradi interesa javnega zdravja in celotnega prebivalstva ponovno pretehtala 
svojo odločitev o tem, da ne posodobi strategije, še posebej ob upoštevanju velikih družbenih 
in gospodarskih bremen, ki jih povzročajo z alkoholom povezane bolezni širom Evrope, ter ob 
upoštevanju vedno novih izzivov, ki jih predstavlja škoda zaradi alkohola?

Bi bila Komisija pripravljena predstaviti prenovljeno in posodobljeno strategijo EU za 
podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola, ki bi vključevala 
tako notranji trg kot zahteve varstva zdravja ljudi ter obravnavala na novo opredeljene 
prednostne naloge?


