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Angående: Framtida EU-åtgärder för att stödja medlemsstaternas kamp mot 
alkoholrelaterade skador

Kommissionen har efter sitt svar på den skriftliga frågan E-007092/2012 meddelat att den inte 
kommer att uppdatera EU:s alkoholstrategi, trots att alkoholkonsumtion bidrar till över 
60 sjukdomar och störningar, och trots att Europa har den högsta alkoholkonsumtionen i 
världen (12,5 liter per capita). Dessutom uppskattas att 155 miljarder euro av de 
alkoholrelaterade sociala kostnaderna i Europa, däribland trafikolyckor, frånvaro och 
produktivitetsförlust på arbetsplatsen, hänger samman med alkoholberoende. Alkohol är den 
största riskfaktorn i världen för dålig hälsa och förtida död i åldersgruppen 25–59 år, den 
största befolkningsgruppen i arbetsför ålder.

Kommissionens meddelande En EU-strategi för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att 
minska de alkoholrelaterade skadorna (COM(2006)0625) har varit avgörande för att utbyta 
bästa metoder inom området och har bidragit till att alkoholkonsumtionen i många EU-länder 
stabiliserats. Sedan denna ursprungliga strategi utarbetades har emellertid nya och växande 
samhälleliga utmaningar dykt upp, exempelvis konsekvenser av alkoholmissbruk (AUD, 
Alcohol Use Disorders) på arbetsplatsen, nya marknadsföringsstrategier, användning av 
internet och sociala medier för alkoholreklam, ökade inköp av alkohol på nätet och förändrade 
mönster i alkoholkonsumtionen. Det finns också belägg för att en integrerad, evidensbaserad 
alkoholstrategi, från förebyggande till behandling och stödstrukturer, kommer att visa sig vara 
det effektivaste sättet att hantera alkoholrelaterade skador i Europa. 
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Kommer kommissionen, av hänsyn till folkhälsan och samhället i stort, och mot bakgrund av 
den överväldigande samhälleliga och ekonomiska belastning som alkoholrelaterade 
sjukdomar medför för Europa, liksom de allt större nya utmaningar som alkoholrelaterade 
skador utgör, att se över sitt beslut att inte uppdatera strategin?

Skulle kommissionen kunna lägga fram en förnyad och uppdaterad EU-strategi till stöd för 
medlemsstaterna för att minska de alkoholrelaterade skadorna, som ska omfatta krav på både 
den inre marknaden och folkhälsoskydd samt ta upp nyligen fastställda prioriteringar?


