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B7-0000/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n alkoholistrategiasta
(2014/2505(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen EU:n alkoholistrategiasta 
(O-000000/2014 – B7-0000/2014),

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 168 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 
unionin kolmannen terveysalan toimintaohjelman perustamisesta (2014–2020) ja 
päätöksen 1350/2007/EY (toinen terveysalan yhteisön toimintaohjelma) kumoamisesta,

– ottaa huomioon 11. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman väestörakenteen 
muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta ja 
6. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman terveyserojen vähentämisestä EU:ssa,

– ottaa huomioon Rio de Janeirossa pidetyssä terveyden sosiaalisia taustatekijöitä 
käsitelleessä maailmankonferenssissa 21. lokakuuta 2011 annetun Rion poliittisen 
julistuksen terveyden sosiaalisista taustatekijöistä,

– ottaa huomioon ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevän Euroopan unionin 
toimintafoorumin vuoden 2011 vuosikertomuksen,1

– ottaa huomioon 5. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
strategiasta jäsenvaltioiden tukemiseksi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä,

– ottaa huomioon 1.–2. joulukuuta 2011 kokoontuneen työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, 
terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston tekemät päätelmät aiheesta terveyteen liittyvän 
eriarvoisuuden vähentäminen EU:ssa yhteisin toimin terveellisten elämäntapojen 
edistämiseksi,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan ja 115 artiklan,

A. ottaa huomioon, että alkoholin väärinkäyttö on toiseksi merkittävin elintasosairauksia 
aiheuttava tekijä Euroopassa ja se lisää riskiä sairastua alkoholiriippuvuuteen ja yli 
60 krooniseen sairauteen, joita ovat esimerkiksi alkoholiperäinen maksasairaus (ALD), 
alkoholin aiheuttama krooninen haimatulehdus ja lähes kaikki muut 
ruuansulatussairaudet, syöpä, diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, lihavuus, sikiön 
alkoholioireyhtymä (FASD), alkoholiriippuvuus ja muut neuropsykiatriset häiriöt;

B. ottaa huomioon, että vuonna 2010 alkoholin arvellaan aiheuttaneen Euroopassa 
yhteiskunnalle välittömiä tai välillisiä kuluja 155,8 miljardin euron edestä, josta suurin 
osa (82,9 miljardia euroa) on muita kuin terveydenhoitokuluja; 

                                               
1 28. heinäkuuta 2011.
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C. ottaa huomioon, että noin 5–9 miljoonaa lasta elää perheissä, joissa kärsitään alkoholin 
haitallisista vaikutuksista; 

D. katsoo, että alkoholin aiheuttamiin haittoihin puuttuminen tehokkaan politiikan avulla 
vähentää merkittävästi terveydenhoitokuluja, koska alkoholin väärinkäytön 
ehkäiseminen vähentäisi alkoholiriippuvuutta ja samalla kroonisia sairauksia, alkoholin 
aiheuttamaa kuolleisuutta ja alkoholista johtuvia kuluja;

E. huomauttaa, että audiovisuaaliset mediapalvelut eivät takaa asianmukaisesti lasten ja 
nuorten fyysisen, henkisen ja moraalisen kehityksen suojelemista; 

F. toteaa, että monilla EU:n kansalaisilla ei ole riittävästi tietoa liiallisen alkoholinkäytön 
ja alkoholiriippuvuuden terveyshaitoista, joita ovat esimerkiksi maksan, haiman ja 
ruuansulatuskanavan sairaudet, syöpä, sydän- ja verisuonitaudit sekä 
mielenterveysongelmat;

G. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston 25. lokakuuta 2011 antama 
asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille ei koske 
alkoholijuomia;

1. ottaa huomioon, että 22. lokakuuta 2013 pidetyssä kansallista alkoholipolitiikkaa ja 
toimintaa käsittelevän komitean (CNAPA) kokouksessa komissio ilmoitti 
aikomuksestaan luoda alkoholin aiheuttamien haittojen vähentämistä koskeva 
eurooppalainen toimintasuunnitelma, joka otetaan käyttöön vuoden 2014 toukokuun ja 
syyskuun välillä;

2. kehottaa komissiota esittämään eurooppalaisen toimintasuunnitelman, jolla tuetaan 
aikaisempaa paremmin kansallisia parlamentteja kamppailussa alkoholin aiheuttamia 
haittoja vastaan ja autetaan niitä ehkäisemään alkoholin väärinkäyttöä, edistämään 
terveyttä ja valistusta sekä varhaisten diagnoosien tekemistä, parantamaan hoitoon 
pääsyä, tarjoamaan pitkäaikaista tukea alkoholista kärsiville henkilöille ja heidän 
perheilleen sekä vähentämään alkoholista johtuvia liikenneonnettomuuksia; 

3. kehottaa komissiota laatimaan raportin sellaisten vaatimusten soveltamisesta, jotka 
koskevat tietojen antamista alkoholijuomien ainesosista ja ravintoarvosta vuoden 2014 
joulukuuhun mennessä;

4. painottaa, että itsesääntelyä koskevat aloitteet ja käytännesäännöt suojelevat alaikäisiä 
alkoholin väärinkäytön negatiivisilta vaikutuksilta mahdollisesti tehokkaammin, jos 
niiden rinnalla on olemassa lakisääteisiä vaatimuksia, jotka ovat välttämättömiä 
alaikäisten suojelemiseksi;

5. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan kansalaisille ja erityisesti alaikäisille suunnattua 
valistusta alkoholin vaikutuksista ja tarvittaessa säätämään lainsäädäntöä asiasta;

6. kehottaa Euroopan komissiota uudistamaan alkoholia ja terveyttä käsittelevän foorumin 
organisaatiota sekä arvioimaan, ovatko kansalaisjärjestöt riittävästi edustettuina, ja 
rohkaisemaan niiden vapaata osallistumista foorumille, jotta ne saavat enemmän 
painoarvoa;
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7. kehottaa komissiota esittämään eurooppalaisen toimintasuunnitelman alkoholin 
aiheuttamien haittojen vähentämiseksi viimeistään vuoden 2014 syyskuussa;

8. on huolissaan, että ulkopuoliset tahot saattavat vaikuttaa haitallisesti 
toimintasuunnitelmaan, joko suoraan tai alkoholia ja terveyttä käsittelevän 
eurooppalaisen foorumin kautta, jolloin suunnitelma ei keskittyisi alkoholinkäytön 
vähentämiseen vaan sen soveltamisalaa rajoitettaisiin kapeiden intressien mukaan;

9. painottaa edelleen, kuinka tärkeä on Euroopan komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden 
vahva poliittinen sitoutuminen alkoholiin liittyvien haittojen ehkäisemisen 
tehostamiseen sekä riittävän näyttöön perustuvan toimintapolitiikan luomiseen, joka 
heijastaa alkoholiin liittyviä vakavia ja monitahoisia terveyshaittoja ja sosioekonomisia 
vaikutuksia;

10. muistuttaa, että on tärkeää luoda mitattavissa olevia, ajallisesti ennalta määrättyjä 
politiikkaa koskevia tavoitteita sekä riittäviä mekanismeja, joilla voidaan valvoa ja 
varmistaa toimintasuunnitelman tehokas täytäntöönpano jäsenvaltioissa;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti alkoholinkulutukseen ja sen 
aiheuttamiin haittoihin sekä yhteiskunnalle aiheutuviin välittömiin ja välillisiin 
kustannuksiin liittyvän aineiston keräämistä ja analysointia sekä edistämään asiaan 
liittyvän aineiston tehokasta hyödyntämistä EU:n ja jäsenvaltioiden alkoholipolitiikassa; 

12. kehottaa Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan ja tehostamaan toimia, joilla 
rajoitetaan alkoholin myyntiä alaikäisille, ryhtymään toimiin internetistä tilattavan 
alkoholin rajojen yli tapahtuvan myynnin rajoittamiseksi asianmukaisella tavalla, 
laatimaan humalahakuisen juomisen vaaroihin liittyviä valistuskampanjoita, jotka on 
suunnattu useimmin tällaista toimintaa harjoittaville nuorille sekä ehkäisemään 
alkoholista johtuvia liikenneonnettomuuksia; 

13. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota arvioimaan ja tehostamaan raskaana oleville 
naisille suunnattuja alkoholin käyttöä koskevia valistuskampanjoita;

14. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan nuorille suunnattuja valistus- ja 
koulutuskampanjoita osana ennaltaehkäiseviä strategioita;

15. kehottaa jäsenvaltioita WHO:n alkoholistrategiaa pohjana käyttäen parantamaan 
alkoholin väärinkäytön varhaista tunnistamista perusterveydenhuollossa seurantaa 
lisäämällä ja varmistamaan riittävät tukipalvelut alkoholin aiheuttamien häiriöiden ja 
kroonisten sairauksien hoidossa;

16. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan, tehostamaan ja/tai kehittämään terveellistä 
elämäntapaa edistävää politiikkaa ja toimenpiteitä;

17. toivoo, että jäsenvaltiot tarkastavat viipymättä lainsäädäntöehdotuksensa parantaakseen 
alkoholijuomien merkintöjä ja terveysvaroituksia;

18. kehottaa Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan asianmukaisia strategioita 
ehkäistäkseen laitonta ja pimeää myyntiä;
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19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.


