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B7-0000/2014

Usnesení Evropského parlamentu o strategii EU v oblasti alkoholu
(2014/2505(RSP)(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na otázku předloženou Komisi o strategii EU v oblasti alkoholu (O-
000000/2014 – B7-0000/2014),

– s ohledem na článek 168 Lisabonské smlouvy,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se zavádí 
třetí program činnosti EU v oblasti zdraví (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí 
č. 1350/2007/ES o programu v oblasti zdraví,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 11. listopadu 2010 o demografické výzvě 
a mezigenerační solidaritě a ze dne 6. května 2010 o snížení nerovnosti v oblasti zdraví 
v EU,

– s ohledem na politické prohlášení z Ria o sociálních determinantách zdraví přijaté dne 
21. října 2011 na světové konferenci o sociálních determinantách zdraví, která se konala 
v Rio de Janeiru,

– s ohledem na výroční zprávu akční platformy EU pro stravu, tělesnou aktivitu a zdraví 
z roku 20111,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. září 2007 o strategii Evropské unie na podporu 
členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem,

– s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, 
zdravotnictví a spotřebitelské otázky konané ve dnech 1.–2. prosince 2011 
o odstraňování rozdílů v oblasti zdraví v EU prostřednictvím koordinovaných opatření 
na podporu zdravých životních návyků,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 a článek 115 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že škodlivá konzumace alkoholu představuje druhou nejčastější 
příčinu onemocnění souvisejících s životním stylem v Evropě a je rizikovým faktorem 
pro vznik závislosti na alkoholu a téměř 60 chronických onemocnění, mezi něž patří 
například alkoholické onemocnění jater, alkoholická chronická pankreatitida a téměř 
všechny ostatní nemoci zažívacího ústrojí, rakovina, cukrovka, kardiovaskulární 
onemocnění, obezita, fetální alkoholový syndrom a neuropsychiatrické poruchy, jako je 
závislost na alkoholu;

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů činila v roce 2010 výše sociálních nákladů v Evropě, 
které lze přímo nebo nepřímo připsat alkoholu, 155,8 miliard EUR, z nichž většina 
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(82,9 miliard) byla vynaložena mimo systém zdravotnictví;

C. vzhledem k tomu, že přibližně 5 až 9 milionů dětí žije v rodinách negativně zasažených 
alkoholem;

D. vzhledem k tomu, že řešení škod souvisejících s alkoholem pomocí efektivních strategií 
umožní dosáhnout značných úspor ve zdravotnictví, vezmeme-li v úvahu, že omezení 
škodlivé konzumace alkoholu by vedlo k nižšímu výskytu závislosti na alkoholu, s níž 
souvisí chronická onemocnění, úmrtnost a náklady spojené s alkoholem;

E. vzhledem k tomu, že v rámci audiovizuálních mediálních služeb není dostatečně 
zajištěna ochrana tělesného, duševního a morálního vývoje dětí a nezletilých;

F. vzhledem k tomu, že řada občanů EU není dostatečně informována o zdravotních 
rizicích spojených s nadměrnou konzumací alkoholu a závislostí, mezi něž patří 
například onemocnění jater, slinivky břišní a zažívacího ústrojí, ale také rakovina, 
kardiovaskulární onemocnění a problémy v oblasti duševního zdraví;

G. vzhledem k tomu, že alkoholické nápoje nejsou zahrnuty do oblasti působnosti nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům;

1. bere na vědomí, že Komise dne 22. října 2013 na schůzi s Výborem pro vnitrostátní 
politiku a činnost týkající se alkoholu (CNAPA) oznámila, že má v plánu vypracovat 
evropský akční plán k omezení škod souvisejících s požíváním alkoholu, který má být 
zaveden v období od května do září 2014;

2. vyzývá Komisi, aby předložila evropský akční plán, který bude lépe podporovat vlády 
členských států v boji proti škodám souvisejícím s alkoholem, bude pobízet k prevenci, 
propagaci zdraví a vzdělání v oblasti zdraví, ke včasné diagnostice, lepšímu přístupu 
k léčbě, k nepřetržité podpoře postižených lidí a jejich rodin a v oblasti dopravních 
nehod souvisejících s alkoholem;

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby do prosince 2014 vypracovala zprávu o uplatňování 
požadavků na poskytování informací o složení a nutričním obsahu alkoholických 
nápojů;

4. zdůrazňuje, že samoregulační iniciativy a kodexy chování by mohly účinněji chránit 
nezletilé před negativními dopady nebezpečné konzumace alkoholu, budou-li je 
doprovázet právně závazné požadavky nezbytné k zajištění účinné ochrany nezletilých;

5. vyzývá členské státy, aby zesílily své úsilí, pokud jde o informovanost veřejnosti, 
zejména nezletilých, o účincích alkoholu, a aby v případě potřeby přijímaly příslušné 
právní předpisy;

6. vyzývá Evropskou komisi, aby změnila organizaci Evropského fóra o alkoholu a zdraví, 
posoudila, zda jsou na něm řádně zastoupeny nevládní organizace, a aby se snažila je 
povzbudit ke svobodné účasti na fóru s cílem dodat jim větší váhu;
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7. naléhavě vyzývá Komisi, aby nejpozději v září 2014 představila evropský akční plán 
k omezení škod souvisejících s požíváním alkoholu;

8. vyjadřuje obavy nad tím, že akční plán by mohl být nepřípustně ovlivněn různými 
zájmy, ať už přímo nebo prostřednictvím Evropského fóra o alkoholu a zdraví, a že by 
se tedy nemusel zaměřovat na snížení konzumace alkoholu, ale spíše na omezení 
rozsahu působnosti na užší zájem;

9. znovu zdůrazňuje, že je důležité, aby Evropská komise, Rada a členské státy EU 
prokázaly silné politické odhodlání s cílem zesílit úsilí v oblasti prevence škod 
souvisejících s alkoholem a aby poskytly adekvátní politickou reakci založenou na 
skutečných poznatcích, která vezme v potaz závažné a různorodé zdravotní 
a socioekonomické dopady škod způsobených alkoholem;

10. zdůrazňuje, že k zajištění účinného provádění akčního plánu ve všech členských státech 
je důležité mít k dispozici měřitelné, časově omezené politické cíle a vhodné 
mechanismy pro sledování pokroku;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby aktivně podporovaly zlepšování sběru a analýzy 
údajů o konzumaci alkoholu, o zátěži, kterou představuje, a o jejích přímých 
a nepřímých nákladech pro společnost a aby prosazovala účinné začlenění příslušných 
údajů do strategií v oblasti alkoholu na úrovni EU i jednotlivých států; 

12. vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby přezkoumaly a posílily uplatňování 
opatření, jejichž cílem je omezit prodej alkoholu osobám, které nedosáhly zákonného 
věku pro nákup alkoholu, dále aby podnikly kroky s cílem řádně regulovat přeshraniční 
prodej alkoholu na internetu, a aby pořádaly informační kampaně o nebezpečí 
nezřízeného pití alkoholu pro nezletilé, kteří se této činnosti spíše oddávají, a snížit 
počet dopravních nehod související s alkoholem;

13. vyzývá členské státy a Komisi, aby přezkoumaly a posílily informační kampaně 
zaměřené na konzumaci alkoholu těhotnými ženami;

14. vyzývá členské státy, aby v rámci strategií prevence prováděly cílené informační 
a vzdělávací činnosti již od raného věku;

15. vyzývá členské státy, aby na základě strategie WHO v oblasti alkoholu zdokonalily 
včasné zjišťování škodlivé konzumace alkoholu v rámci primární zdravotní péče, a to 
podporou zdravotních vyšetření a zajištěním dostatečných podpůrných služeb pro léčbu 
poruch způsobených konzumací alkoholu a souvisejících chronických onemocnění;

16. vyzývá členské státy, aby pokračovaly v provádění strategií a činností na podporu 
zdravých životních návyků a aby tyto strategie a činnosti dále posilovaly a rozvíjely;

17. naléhavě vyzývá členské státy, aby posoudily své návrhy právních předpisů s cílem 
zlepšit označování alkoholu a zdravotní varování;

18. vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby vytvořily vhodné strategie k boji proti 
nelegálnímu prodeji alkoholu a černému trhu s alkoholem;
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19. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi.


