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B7-0000/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το 
οινόπνευμα

(2014/2505(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για 
το οινόπνευμα (O-000000/2014 – B7-0000/2014),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης της Λισαβόνας,

– έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση τρίτου προγράμματος δράσης της Ένωσης στον 
τομέα της υγείας (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1350/2007/EΚ  
για το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της υγείας 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη 
δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών και της 6ης Μαΐου 2010 
για τη μείωση των ανισοτήτων στην ΕΕ στον τομέα της υγείας,

– έχοντας υπόψη την πολιτική δήλωση του Ρίο για τους κοινωνικούς καθοριστικούς 
παράγοντες της υγείας, που εγκρίθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2011 στην παγκόσμια 
διάσκεψη για τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, η οποία έλαβε 
χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο·

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2011 της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας δράσης για 
τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία ·

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με Στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να 
μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευμα·

– έχοντας υπόψη τα πορίσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου "Απασχόληση, 
Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές" στις 1-2 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με 
την κάλυψη των χασμάτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ μέσω εναρμονισμένης 
δράσης για την προαγωγή συμπεριφορών που εντάσσονται σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής·

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 και το άρθρο 115 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάχρηση οινοπνεύματος αποτελεί τη δεύτερη 
σημαντικότερη αιτία ασθενειών που συνδέονται με ανθυγιεινό τρόπο ζωής στην 
Ευρώπη και συνιστά παράγοντα κινδύνου λόγω εθισμού στο αλκοόλ για περισσότερες 
από 60 νόσους, συμπεριλαμβανομένων της αλκοολικής ηπατοπάθειας (ALD -
Alcoholic Liver Disease), της χρόνιας αλκοολικής παγκρεατίτιδας και όλων σχεδόν των 
άλλων παθήσεων του πεπτικού συστήματος, του καρκίνου, του διαβήτη, των 
καρδιαγγειακών παθήσεων, της παχυσαρκίας, της εμβρυακής διαταραχής φάσματος 
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λόγω κατανάλωσης αλκοόλ (Foetal Alcohol Spectrum Disorder - FASD) και 
νευροψυχικών διαταραχών, όπως ο αλκοολισμός·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό κόστος που αποδίδεται άμεσα και έμμεσα στο 
οινόπνευμα υπολογίζεται σε 155,8 δισ. ευρώ στην Ευρώπη το 2010, εκ των οποίων το 
μεγαλύτερο ποσό (82,9 δισ. ευρώ) δεν αφορά το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά προσέγγιση 5 έως 9 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε 
οικογένειες που υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες του οινοπνεύματος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση των βλαβών που προκαλούνται από το 
οινόπνευμα με αποτελεσματικές πολιτικές θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, δεδομένου ότι η μείωση της κατάχρησης 
οινοπνεύματος θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση του εθισμού στο αλκοόλ, ο οποίος 
συνεπάγεται χρόνιες παθήσεις, θνησιμότητα που συνδέεται με την κατανάλωση 
οινοπνεύματος και δαπάνες που σχετίζονται με το αλκοόλ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της φυσικής, πνευματικής και ηθικής ανάπτυξης 
παιδιών και ανηλίκων στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν διασφαλίζεται 
δεόντως·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες της ΕΕ δεν ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με 
τους κινδύνους που εγκυμονούν η υπερβολική χρήση του οινοπνεύματος και ο εθισμός 
για την υγεία τους, μεταξύ άλλων και ως προς παθήσεις του ήπατος, του παγκρέατος, 
του πεπτικού συστήματος, καθώς και για καρκίνο, καρδιοαγγειακές παθήσεις και 
προβλήματα ψυχικής υγείας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές απέκλειε τα οινοπνευματώδη ποτά 
από το πεδίο εφαρμογής του·

1. λαμβάνει υπό σημείωση ότι στις 22 Οκτωβρίου 2013, κατά τη συνεδρίαση της 
επιτροπής εθνικών πολιτικών και δράσεων για το οινόπνευμα (CNAPA), η Επιτροπή 
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταβάλει προσπάθειες για τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
σχεδίου δράσης σχετικά με τη μείωση των βλαβών που προκαλούνται από το 
οινόπνευμα, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή κατά το διάστημα μεταξύ του Μαΐου και 
του Σεπτεμβρίου 2014·

2. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης με στόχο να παράσχει 
καλύτερη υποστήριξη στις εθνικές κυβερνήσεις για να καταπολεμήσουν τις επιβλαβείς 
επιπτώσεις του οινοπνεύματος, να ενθαρρύνουν την πρόληψη και την προώθηση της 
υγείας καθώς και την εκπαίδευση, την έγκαιρη διάγνωση, την καλύτερη πρόσβαση σε 
θεραπεία, την μόνιμη υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν το εν λόγω πρόβλημα 
και των οικογενειών τους καθώς και για να περιορίσουν τα ατυχήματα που σχετίζονται 
με την κατανάλωση οινοπνεύματος·

3. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποβάλει την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 
απαιτήσεων που αφορούν την παροχή πληροφοριών για τα συστατικά και την 
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περιεκτικότητα των οινοπνευματωδών ποτών σε θρεπτικές ουσίες έως το Δεκέμβριο 
2014·

4. τονίζει ότι οι αυτορρυθμιστικές πρωτοβουλίες  και οι κώδικες συμπεριφοράς θα 
μπορούσαν να είναι αποτελεσματικότεροι ως προς την προστασία των ανηλίκων από τις 
αρνητικές επιπτώσεις της επιβλαβούς κατανάλωσης οινοπνεύματος, εάν συνοδεύονταν 
από νομικώς δεσμευτικές απαιτήσεις που χρειάζονται για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων·

5. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις προσπάθειές του να ενημερώνουν το ευρύ κοινό, 
και ειδικότερα τους ανηλίκους, σχετικά με τις επιπτώσεις του οινοπνεύματος και, όποτε 
επιβάλλεται, να θεσπίσουν ανάλογη νομοθεσία·

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να  μεταρρυθμίσει την οργάνωση του Ευρωπαϊκού 
Φόρουμ για το Οινόπνευμα και την Υγεία, να αξιολογήσει κατά πόσο οι ΜΚΟ 
εκπροσωπούνται δεόντως και να καταβάλει προσπάθειες ώστε να δοθούν κίνητρα για 
την ελεύθερη συμμετοχή τους στο Φόρουμ, προκειμένου να τους δοθεί περισσότερο 
βάρος·

7. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποβάλει το αργότερο το Σεπτέμβριο του 2014 το 
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης σχετικά με τη μείωση των βλαβών που προκαλούνται από το 
οινόπνευμα·

8. εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο το σχέδιο δράσης να επηρεαστεί αθέμιτα 
από οιαδήποτε συμφέροντα, άμεσα ή μέσω του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το 
Οινόπνευμα και την Υγεία, και να μην επικεντρωθεί, συνεπεία αυτού, στην μείωση της 
κατανάλωσης οινοπνεύματος, αλλά μάλλον στον περιορισμό του εύρους του σε 
λιγότερο σημαντικό συμφέρον·

9. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να αναλάβουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ μια ισχυρή πολιτική δέσμευση, προκειμένου να 
αυξηθούν οι προσπάθειες μείωσης των βλαβών που προκαλούνται από το οινόπνευμα 
και να δοθεί αποτελεσματική, βασιζόμενη σε αποδείξεις, πολιτική απάντηση που να 
αντανακλά πόσο σοβαρές και ποικίλες είναι αφενός οι συνέπειες των βλαβών που 
οφείλονται στο οινόπνευμα για την υγεία, και αφετέρου οι κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις. 

10. υπενθυμίζει τη σημασία των μετρήσιμων και χρονικά περιορισμένων στόχων της 
πολιτικής και των κατάλληλων μηχανισμών για την παρακολούθηση της προόδου, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου δράσης σε όλα 
τα κράτη μέλη·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά τη βελτίωση της 
συλλογής δεδομένων και τη διενέργεια αναλύσεων σχετικά με την κατανάλωση 
οινοπνεύματος, την επιβάρυνση και το άμεσο και έμμεσο κόστος για την κοινωνία, και 
να προωθήσουν την αποτελεσματική ενσωμάτωση των σχετικών δεδομένων στις 
πολιτικές για το οινόπνευμα τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο· 

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν και να 
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ενισχύσουν την εφαρμογή των μέτρων για να περιοριστεί η πώληση οινοπνεύματος σε 
άτομα κάτω του νόμιμου ορίου ηλικίας για την αγορά οινοπνεύματος, να αναλάβουν 
δράσεις για να ρυθμιστεί κατάλληλα η διασυνοριακή πώληση οινοπνεύματος μέσω του 
διαδικτύου, καθώς και να διοργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τους κινδύνους που εγκυμονούν τα προγραμματισμένα μεθύσια για ανηλίκους που 
έχουν μεγαλύτερη τάση να συμμετέχουν στη δραστηριότητα αυτή και για να μειωθεί ο 
αριθμός των ατυχημάτων που σχετίζονται με το οινόπνευμα·

13. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναθεωρήσουν και να ενισχύσουν τις 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την κατανάλωση οινοπνεύματος από 
εγκύους γυναίκες·

14. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στοχοθετημένα μέτρα ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης από μικρή ηλικία ως μέρος των στρατηγικών πρόληψης·

15. καλεί τα κράτη μέλη, βασιζόμενα στην στρατηγική της ΠΟΥ για το οινόπνευμα, να 
βελτιώσουν την έγκαιρη διάγνωση της επιβλαβούς κατανάλωσης οινοπνεύματος στο 
πλαίσιο της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, προωθώντας τους  προληπτικούς 
ελέγχους και διασφαλίζοντας κατάλληλες υπηρεσίες στήριξης για τη θεραπεία των 
διαταραχών που οφείλονται στην κατανάλωση οινοπνεύματος και των συναφών 
χρόνιων παθήσεων·

16. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν, να εντατικοποιήσουν και/ή να αναπτύξουν 
πολιτικές και δράσεις που προωθούν υγιεινούς τρόπους ζωής·

17. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις νομοθετικές τους προτάσεις με σκοπό τη 
βελτίωση της επισήμανσης του οινοπνεύματος και των προειδοποιήσεων για την υγεία·

18. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν κατάλληλες 
στρατηγικές προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των παράνομων πωλήσεων 
οινοπνεύματος στη μαύρη αγορά.

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.


