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Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi alkoholistrateegia kohta
(2014/2505(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjonile ELi alkoholistrateegia kohta esitatud küsimust (O-
000000/2014 – B7-0000/2014),

– võttes arvesse Lissaboni lepingu artiklit 168,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr .../2014, millega 
kehtestatakse liidu kolmas tervisevaldkonna tegevusprogramm (2014–2020) ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1350/2007/EÜ (tervisevaldkonna tegevusprogramm),

– võttes arvesse oma 11. novembri 2010. aasta resolutsiooni demograafiliste probleemide 
ja põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta ning 6. mai 2011. aasta resolutsiooni 
tervisealase ebavõrdsuse vähendamise kohta ELis,

– võttes arvesse Rio poliitilist deklaratsiooni tervist mõjutavate sotsiaalsete tegurite kohta, 
mis võeti vastu 21. oktoobril 2011. aastal Rio de Janeiros toimunud 
maailmakonverentsil, kus käsitleti tervist mõjutavaid sotsiaalseid tegureid,

– võttes arvesse ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervishoiu 
tegevusprogrammi 2011. aasta aruannet1,

– võttes arvesse oma 5. septembri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu strateegia 
kohta liikmesriikide toetamiseks alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel, 

– võttes arvesse 1.–2. detsembril 2011. aastal toimunud tööhõive, sotsiaalpoliitika, 
tervise- ja tarbijakaitseküsimuste eest vastutava nõukogu kohtumise järeldusi tervisega 
seotud ebavõrdsuse vähendamise kohta ELis kooskõlastatud meetmete abil tervislike 
eluviiside edendamiseks, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2 ja artiklit 115,

A. arvestades, et liigne alkoholitarvitamine on suuruselt teine eluviisipõhine haigustekitaja 
Euroopas ning riskitegur alkoholisõltuvuse ja üle 60 kroonilise haiguse korral, mille 
hulgas on alkoholist põhjustatud maksahaigus, alkoholist tingitud krooniline pankreatiit 
ning peaaegu kõik muud seedetrakti haigused, vähk, diabeet, südame-
veresoonkonnahaigused, rasvumine, loote alkoholisündroom ja neuropsühhiaatrilised 
häired, näiteks alkoholisõltuvus;  

B. arvestades, et 2010. aastal põhjustas alkohol Euroopa ühiskonnale otseseid ja kaudseid 
kulusid hinnanguliselt 155,8 miljardit eurot, millest suurem osa (82,9 miljardit eurot) ei 
olnud tervishoiukulud;  

                                               
1 28. juuli 2011.
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C. arvestades, et ligikaudu 5 kuni 9 miljonit last elab alkoholiprobleemidega peredes;

D. arvestades, et alkoholist põhjustatud kahjuga tegelemine tõhusa poliitika abil vähendab 
märkimisväärselt tervishoiukulusid, kuna alkoholi liigse tarbimise vähendamine 
vähendab alkoholisõltuvust, mis põhjustab kroonilisi haigusi, alkoholist põhjustatud 
surmasid ja kulutusi alkoholile; 

E. arvestades, et audiovisuaalmeedia teenused ei taga tegelikult laste ja noorte füüsilise, 
vaimse ja moraalse arengu kaitset; 

F. arvestades, et paljusid ELi kodanikke ei ole piisavalt teavitatud liigse alkoholitarbimise 
ja alkoholisõltuvuse kahjulikkusest tervisele, mille näiteks on maksa-, pankrease ja 
seedetrakti haigused ning vähk, südame-veresoonkonnahaigused ja vaimse tervise 
probleemid; 

G. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 
1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, ei hõlmanud 
alkohoolseid jooke; 

1. võtab teadmiseks, et komisjon teatas riikliku alkoholipoliitika ja alkoholitarbimise 
vastaste meetmete komitee (CNAPA) 22. oktoobril 2013. aastal toimunud koosolekul, 
et kavatseb hakata välja töötama alkoholist põhjustatud kahju vähendamist käsitlevat 
Euroopa tegevuskava, mis võetakse kasutusele 2014. aasta mai ja septembri vahel; 

2. kutsub komisjoni üles esitama Euroopa tegevuskava, millega toetatakse endisest 
paremini riikide valitsusi võitluses alkoholist põhjustatud kahju vastu, soositakse 
ennetustööd ja tervise edendamist ja tervisealast harimist, varajast diagnoosimist, ravi 
paremat kättesaadavust, abivajavate inimeste ja nende perede jätkuvat toetamist ning 
aidatakse vähendada alkoholiga seotud liiklusõnnetusi;  

3. nõuab tungivalt, et komisjon koostaks 2014. aasta detsembriks aruande alkohoolsete 
jookide koostise ja toitainesisalduse alase teabe esitamise nõuete kohaldamise kohta; 

4. rõhutab, et eneseregulatsiooni algatused ja käitumisjuhendid kaitseksid alaealisi 
tõhusamalt ohtliku alkoholitarbimise negatiivse mõju eest sel juhul, kui nendega käivad 
kaasas õiguslikult siduvad nõuded, mida on vaja alaealiste tõhusa kaitse tagamiseks;

5. kutsub liikmesriike üles tegema suuremaid pingutusi, et teavitada üldsust, eriti alaealisi 
alkoholi mõjudest, ning vajadusel koostama selleks vastavad õigusaktid;

6. kutsub Euroopa Komisjoni üles uuendama Euroopa alkoholi- ja terviseküsimuste 
foorumi korraldust, hindama, kas valitsusvälised organisatsioonid on piisavalt esindatud 
ning julgustama neid foorumil vabalt osalema, et anda neile rohkem kaalu;

7. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks alkoholist põhjustatud kahju vähendamist käsitleva 
Euroopa tegevuskava hiljemalt 2014. aasta septembriks;

8. tunneb muret asjaolu pärast, et tegevuskava võivad põhjendamatult, kas otse või 
Euroopa alkoholi- ja terviseküsimuste foorumi kaudu mõjutada igasugused huvid, 
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mistõttu ei keskenduta mitte alkoholi tarbimise vähendamisele, vaid selle kohaldamisala 
piiratakse kitsama huvideringiga; 

9. rõhutab, kui oluline on Euroopa Komisjoni, nõukogu ja ELi liikmesriikide tugev 
poliitiline pühendumus suuremate pingutuste tegemisele, et ennetada alkoholist 
põhjustatud kahju ja luua piisav, tõenditel põhinev poliitiline strateegia, mis kajastab 
alkoholiga seotud tõsiseid ja mitmetahulisi tervisealaseid ja sotsiaal-majanduslikke 
mõjusid;

10. tuletab meelde, kui olulised on mõõdetavad, tähtajalised poliitilised eesmärgil ning 
piisavad mehhanismid saavutatu jälgimiseks, eesmärgiga tagada tegevuskava tulemuslik 
rakendamine kõikides liikmesriikides;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama aktiivselt alkoholitarbimist, sellest 
tulenevat kahju ning ühiskonnale avalduvaid otseseid ja kaudseid kulusid kajastavate 
andmete paremat kogumist ja analüüsimist, ning edendama asjakohaste andmete tõhusat 
kasutamist ELi ja riiklikus alkoholipoliitikas; 

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles vaatama läbi ning tugevdama meetmeid, millega 
piiratakse alkoholi müümist isikutele, kelle vanus on alla seaduses lubatud vanusepiiri, 
võtma meetmeid, et reguleerida nõuetekohaselt alkoholi piiriülest müüki internetis ning 
korraldama rohke alkoholitarbimise ohtudest teadlikkuse suurendamise kampaaniaid 
sellega kõige tõenäolisemalt tegelevate alaealiste seas ning vähendama alkoholiga 
seotud liiklusõnnetusi;

13. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles vaatama läbi ja tõhustama lapseootel naistele 
suunatud alkoholitarbimist käsitlevaid teadlikkuse suurendamise kampaaniaid; 

14. kutsub liikmesriike üles rakendama noortele suunatud teadlikkuse suurendamise ja 
teabekampaaniaid, mis kuuluksid ennetusstrateegiate alla;

15. kutsub liikmesriike üles tuginema Maailma Terviseorganisatsiooni alkoholistrateegiale 
ning parandama alkoholi kuritarvitamise varajast avastamist tervishoiu esmatasandil, 
edendades kontrolli ja tagades piisavad tugiteenused alkoholi tarvitamisest tingitud 
tervisehäirete ja krooniliste haiguste ravimiseks;

16. kutsub liikmesriike üles jätkama, tugevdama ja/või töötama välja poliitikapõhimõtteid ja 
meetmeid, millega edendatakse tervislikke eluviise;

17. nõuab tungivalt, et liikmesriigid vaataksid läbi oma seadusandlikud ettepanekud, et 
parandada alkohoolsete jookide märgistamist ja terviseohu hoiatusi;

18. kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles koostama asjakohaseid strateegiaid, et 
tegeleda ebaseaduslikult ja mustal turul müüdava alkoholi probleemiga;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile.


