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B7-0000/2014

Резолюция на Европейския парламент относно стратегията на ЕС по отношение 
на алкохола
(2014/2505(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид въпроса към Комисията относно стратегията на ЕС по 
отношение на алкохола (O-000000/2014 – B7 0000/2014),

– като взе предвид член 168 от Договора от Лисабон,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № .../2014 на Европейския парламент и на 
Съвета относно създаването на трета програма на Съюза за действие в областта на 
здравето (2014-2020 г.) и за отмяна на Решение № 1350/2007/EO (програма в 
областта на здравето),

– като взе предвид своите резолюции от 11 ноември 2010 г. относно демографски 
предизвикателства и солидарност между поколенията и от 6 май 2010 г. относно 
намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС,

– като взе предвид политическата декларация от Рио относно социалните фактори 
за здравето, приета на 21 октомври 2011 г. на проведената в Рио де Жанейро 
световна конференция относно социалните фактори за здравето;

– като взе предвид годишния доклад за 2011 г. на Платформата за действие на ЕС 
относно хранителния режим, физическата активност и здравето1;

– като взе предвид своята резолюция от 5 септември 2007 г. относно стратегия на 
Европейския съюз за оказване на подкрепа на държавите членки за намаляване на 
вредите от алкохола;

– като взе предвид заключенията на заседанието на Съвета по заетост, социална 
политика, здравеопазване и потребителски въпроси от 1-2 декември 2011 г. 
относно преодоляването на несъответствията в здравето в ЕС чрез съгласувани 
действия за насърчаване на модели на здравословен начин на живот;

– като взе предвид член 110, параграф 2 и член 115 от своя правилник,

A. като има предвид, че вредната употреба на алкохол е втората най-значима 
свързана с начина на живот причина за заболявания в Европа и е рисков фактор за 
пристрастяването към алкохола при над 60 хронични заболявания, включително 
например алкохолната чернодробна болест (ALD), алкохолния хроничен 
панкреатит и почти всички други болести на храносмилателната система, както и 
рак, диабет, сърдечносъдови заболявания, затлъстяване, фетални разстройства, 
свързани с консумацията на алкохол от страна на майката (Foetal Alcohol Spectrum 

                                               
1 28 юли 2011 г.
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Disorders (FASD)) и невро-психиатрични разстройства, като например зависимост 
от алкохола;

Б. като има предвид, че социалните разходи, пряко и непряко свързани с алкохола, 
се оценяват на 155,8 млрд. евро в Европа през 2010 г., по-голямата част от които 
(82,9 млрд. евро), са извън системата на здравеопазването;

В. като има предвид, че между 5 и 9 милиона деца живеят в семейства, които са 
неблагоприятно засегнати от алкохола;

Г. като има предвид, че разглеждането на вредите, свързани с алкохола, чрез 
ефективни политики ще предложи значителни икономии в областта на 
здравеопазването, като се има предвид, че намаляването на вредната консумация 
на алкохол би довело до намаляване на пристрастяването към алкохола, свързано 
с хронични заболявания, смъртност и разходи, свързани с употребата на алкохол;

Д. като има предвид, че защитата на физическото, умственото и нравственото 
развитие на децата и малолетните и непълнолетните лица при аудио-визуалните 
медийни услуги не е достатъчно гарантирана;

Е. като има предвид, че много граждани на ЕС не са достатъчно добре информирани 
за опасностите за здравето, свързани с прекомерната употреба на алкохол и 
пристрастяването, включително например болестите на черния дроб, панкреаса и 
храносмилателния тракт, както и рака, сърдечносъдовите заболявания и 
проблемите с психичното здраве;

Ж. като има предвид, че алкохолните напитки са изключени от разпоредбите на 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 
октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите;

1. счита, че на 22 октомври 2013 г., по време на заседанието на Комитета по 
националните политики и действия по отношение на алкохола (CNAPA), 
Комисията обяви намерението си да работи за европейски план за действие за 
намаляване на вредите, свързани с употребата на алкохол, който да бъде 
стартиран между май и септември 2014 г.;

2. призовава Комисията да представи европейския план за действие, за да се 
предостави по-добра подкрепа за националните правителства за борба срещу 
вредите, свързани с употребата на алкохол, да се насърчат превенцията и 
насърчаването на здравето и образованието, ранната диагностика, по-добрия 
достъп до лечение, непрекъснатата подкрепа за засегнатите хора и техните 
семейства и свързаните с алкохола пътнотранспортни произшествия;

3. настоятелно призовава Комисията да представи доклад относно прилагането на 
изискванията за предоставяне на информация за съставките и хранителното 
съдържание на алкохолните напитки до декември 2014 г.;

4. подчертава, че инициативите за саморегулиране и кодексите за поведение биха 
могли да бъдат по-ефективни за защитата на малолетните и непълнолетните лица 
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от отрицателното въздействие на опасната консумация на алкохол, ако са 
придружени от правно обвързващи изисквания, които са необходими, за да се 
гарантира ефективна защита на малолетните и непълнолетните лица;

5. призовава държавите членки да увеличат усилията си за информиране на 
широката общественост, особено на малолетните и непълнолетните лица, относно 
въздействието на алкохола и когато е необходимо, да въвеждат съответно 
законодателство;

6. призовава Европейската комисия да реформира организацията на Европейския 
форум „Алкохол и здраве“, да оцени дали НПО са надлежно представени и да 
работи за насърчаване на тяхното свободно участие във форума с цел да им 
придаде повече тежест;

7. настоятелно призовава Комисията да представи европейския план за действие за 
намаляване на вредите, свързани с употребата на алкохол, не по-късно от 
септември 2014 г.;

8. изразява загриженост, че планът за действие би могъл да бъде повлиян 
неправомерно от някакви интереси, пряко или чрез Европейския форум „Алкохол 
и здраве“, и поради това да не се съсредоточи върху намаляването на 
консумацията на алкохол, а по-скоро върху ограничаването на обхвата й;

9. отново подчертава значението на един силен политически ангажимент на 
Европейската комисия, Съвета и държавите членки на ЕС да увеличат усилията си 
за предотвратяване на вредите, свързани с алкохола, и да осигурят адекватен 
политически отговор, основан на факти, който да отразява тежките и разнородни 
здравни и социално-икономически въздействия на свързаните с алкохола вреди;

10. припомня значението на измеримите, ограничени във времето цели на политиката 
и подходящите механизми за наблюдение на напредъка, за да се гарантира 
ефективно изпълнение на плана за действие сред държавите членки;

11. призовава Комисията и държавите членки да подкрепят активно подобряването на 
събирането и анализа на данни относно консумацията на алкохол, нейната тежест 
и преки и непреки разходи за обществото, както и да насърчават ефективна 
интеграция на съответните данни в европейските и националните политики по 
отношение на алкохола; 

12. призовава Европейската комисия и държавите членки да преразгледат и засилят 
прилагането на мерки за ограничаване на продажбата на алкохол на лица, които 
са под законната възраст за купуване на алкохол, да предприемат действия за 
правилното регулиране на трансграничните продажби на алкохол в интернет, а 
така също и кампании за повишаване на обществената осведоменост относно 
опасностите от алкохолни ексцесии за непълнолетните лица, които е по-вероятно 
да се отдават на алкохолни ексцесии, и за намаляване на свързаните с алкохола 
пътнотранспортни произшествия;

13. призовава държавите членки и Комисията да преразгледат и засилят кампаниите 
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за повишаване на осведомеността, насочени към консумацията на алкохол от 
бременни жени;

14. призовава държавите членки да прилагат целенасочени мерки за повишаване на 
осведомеността и образованието от ранна възраст като част от стратегиите за 
превенция;

15. призовава държавите членки да използват стратегията на СЗО по отношение на 
алкохола и да подобрят ранното откриване на вредна консумация на алкохол при 
първичната медицинска помощ чрез насърчаване на скрининг и осигуряване на 
подходящи услуги за подкрепа на лечението на разстройствата, причинени от 
употребата на алкохол, и свързаните хронични заболявания;

16. призовава държавите членки да продължат, да активизират и/или да изработят 
политики и действия за насърчаване на модели на поведение, свързано със 
здравословния начин на живот;

17. настоятелно призовава държавите членки да разгледат своите законодателни 
предложения, за да се подобри етикетирането на алкохолните напитки и 
предупрежденията относно здравето;

18. призовава Европейската комисия и държавите членки да определят подходящи 
стратегии за справяне с проблема с незаконната продажба и черния пазар на 
алкохол;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.


