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B7-0000/2014

Európai parlamenti állásfoglalás az uniós alkoholstratégiáról
(2014/2505(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az uniós alkoholstratégia kapcsán a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-
000000/2014 – B7-0000/2014),

– tekintettel a Lisszaboni Szerződés 168. cikkére,

– tekintettel az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014–
2020) létrehozásáról, valamint az 1350/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre;

– tekintettel a generációk közötti demográfiai kihívásokról és szolidaritásról szóló 2010. 
november 11-i, valamint az egészség terén az Európai Unióban mutatkozó 
egyenlőtlenségek csökkentéséről szóló 2010. május 6-i állásfoglalására,

– tekintettel az egészség társadalmi meghatározóiról szóló riói politikai nyilatkozatra, 
amelyet 2011. október 21-én, az egészség társadalmi meghatározóival foglalkozó Rio de 
Janeiro-i világkonferencia keretében fogadtak el,

– tekintettel a Táplálkozás, Testmozgás és Egészség Európai Uniós Platform 2011. évi 
éves jelentésére1,

– tekintettel az Európai Parlamentnek a tagállamokat az alkohollal kapcsolatos károk 
csökkentésében támogató uniós stratégiára vonatkozó 2007. szeptember 5-i 
állásfoglalására

– tekintettel a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Tanács 2011. december 1-jén és 2-án tartott, az EU-n belüli egészségügyi szakadéknak 
az egészséges életmód népszerűsítését célzó összehangolt fellépéssel való 
felszámolásáról szóló ülésének a következtetéseire,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére és 115. cikkére,

A. mivel Európában a káros alkoholfogyasztás a betegségek második leggyakoribb, 
életmóddal összefüggő oka, és mivel az alkoholfüggőség kockázati tényező több mint 
60 krónikus betegség (többek között az alkoholos eredetű májbetegség, az alkoholos 
eredetű krónikus hasnyálmirigy-gyulladás, az emésztőrendszeri megbetegedések 
többsége, a rák, a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, az elhízás, a magzati 
alkoholspektrum-zavarok és az olyan neuropszichiátriai rendellenességek, mint az 
alkoholfüggőség) esetében;

B. mivel az alkoholhoz közvetetten és közvetlenül köthető társadalombiztosítási költségek 
2010-ben Európában 155,8 milliárd euróra rúgtak, amelynek a többsége (82,9 milliárd 

                                               
1 2011. július 28.
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euró) az egészségügyi rendszeren kívülről származik;

C. mivel körülbelül 5–9 millió gyermek él olyan családokban, amelyeket hátrányosan 
befolyásol az alkohol;

D. mivel az alkohollal kapcsolatos károknak a hatékony politikákkal való kezelése jelentős 
megtakarításokkal fog járni az egészségügyben, tekintettel arra, hogy a káros 
alkoholfogyasztásban bekövetkező csökkenés hatására mérséklődne az 
alkoholfüggőséggel járó krónikus betegségek és az alkoholhoz köthető halálesetek 
száma, valamint az alkohollal összefüggő költségek is;

E. mivel a gyermekek és kiskorúak fizikai, mentális és erkölcsi fejlődésének az 
audiovizuális médiaszolgáltatás során való védelme nincs megfelelő módon biztosítva;

F. mivel számtalan uniós polgárt nem tájékoztatnak megfelelő módon a túlzott 
alkoholfogyasztás és a függőség egészségügyi veszélyeiről (például a májbetegségekről, 
a hasnyálmirigy-betegségekről, az emésztőrendszeri megbetegedésekről, a rákról, a 
szív- és érrendszeri betegségekről és a mentális egészségügyi problémákról);

G. mivel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2011. október 25-i, a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendeletének 
intézkedései nem tértek ki az alkoholtartalmú italokra;

1. úgy véli, hogy 2013. október 22-én a nemzeti alkoholpolitikával és intézkedésekkel 
foglalkozó bizottság ülése során a Bizottság bejelentette azon szándékát, hogy 2014 
májusa és szeptembere között elindítsa az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésére 
irányuló uniós cselekvési tervet;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy mutassa be az uniós cselekvési tervet annak érdekében, 
hogy a nemzeti kormányok az alkohollal kapcsolatos károk elleni küzdelmük során több 
támogatást kapjanak, illetve hívja fel a figyelmet a megelőzés, az egészséges életmód, 
az oktatás, a korai diagnózis, a kezeléshez való jobb hozzáférés és az érintett 
személyeknek és azok családjának nyújtott folyamatos támogatás fontosságára, 
valamint az alkohollal összefüggő közlekedési balesetekre;

3. arra sürgeti a Bizottságot, hogy 2014 decemberéig készítse el az alkoholtartalmú italok 
összetevőinek és tápértékének feltüntetésére vonatkozó követelmények alkalmazásáról 
szóló jelentést;

4. hangsúlyozza, hogy az önszabályozási kezdeményezések és a magatartási kódexek 
hatékonyabban megvédhetik a kiskorúakat a veszélyes alkoholfogyasztás káros 
hatásaitól, ha azok a kiskorúak hatékony védelméhez szükséges, jogilag kötelező 
érvényű követelményekkel is párosulnak;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy fokozzák a nyilvánosságnak (kiváltképp a 
kiskorúaknak) az alkohol hatásairól való tájékoztatásáért tett erőfeszítéseiket, és hogy 
szükség esetén alkossák meg a megfelelő jogszabályokat;

6. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy reformálja meg az Európai Alkohol- és
Egészségügyi Fórum szervezetét, vizsgálja meg, hogy a nem kormányzati szervezetek a 
megfelelő módon képviseltetik-e magukat a Fórumon, és sürgesse e szervezeteknek az 
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azon való szabad részvételét annak érdekében, hogy nagyobb súllyal képviseltethessék 
magukat;

7. arra sürgeti a Bizottságot, hogy legkésőbb 2014 szeptemberéig mutassa be az alkohollal 
kapcsolatos károk csökkentésére irányuló uniós cselekvési tervet;

8. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy más érdekeltségek közvetlenül vagy az Európai 
Alkohol- és Egészségügyi Fórumon keresztül indokolatlanul befolyásolhatják a 
cselekvési terv tartalmát, amely így nem az alkoholfogyasztás csökkentésére 
összpontosítana, hanem inkább csak egy szűkebb érdekeltségi kör érdekeit tükrözné;

9. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Európai Bizottság, a Tanács és az uniós 
tagállamok politikai szempontból kötelezzék el magukat erőteljesen az alkoholhoz 
köthető károk megelőzésért tett erőfeszítések növelése mellett, valamint amellett, hogy 
megfelelő, bizonyítékokon alapuló politikát dolgozzanak ki, amely tükrözi az alkohollal 
kapcsolatos károk súlyos és sokrétű egészségügyi és társadalmi-gazdasági hatásait;

10. felhívja a figyelmet a mérhető, korlátozott idejű politikai célkitűzések és a megfelelő 
mechanizmusok fontosságára, amelyek segítségével figyelemmel lehet kísérni azokat, 
és amelyek segítségével biztosítani lehet a cselekvési tervnek a tagállamokban való 
hatékony végrehajtását;

11. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy egyrészt aktívan támogassák az 
alkoholfogyasztással kapcsolatos adatgyűjtést, az alkoholfogyasztás, valamint annak a 
társadalomra rótt terhének és a közvetlen és közvetett költségeinek az elemzését, 
másrészt pedig támogassa a vonatkozó adatoknak az uniós és nemzeti 
alkoholpolitikákba való hatékony beépítését; 

12. felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy egyrészt vizsgálják meg és 
erősítsék meg azon intézkedések végrehajtását, amelyek arra irányulnak, hogy 
korlátozzák az alkoholnak az alkoholvásárláshoz szükséges törvény szerinti 
minimuméletkor alatti személyeknek való értékesítését, másrészt szabályozzák  
megfelelő módon az alkoholnak az interneten való határokon átnyúló értékesítését, 
harmadrészt szervezzenek tájékoztató kampányokat a nagyivásra hajlamos kiskorúak 
számára annak veszélyeiről, valamint csökkentsék az alkohollal összefüggő közlekedési 
balesetek számát;

13. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy vizsgálják meg és erősítsék meg az 
állapotos nők alkoholfogyasztásával foglalkozó tájékoztató kampányokat;

14. felszólítja a tagállamokat, hogy a megelőző stratégiák részeként már fiatal kortól 
hajtsanak végre célzott tájékoztató és oktató intézkedéseket;

15. felszólítja a tagállamokat, hogy használják fel a WHO alkoholstratégiáját, valamint 
javítsák a káros alkoholfogyasztás korai felismerését az alapellátásban az ellenőrzések 
támogatásával és azáltal, hogy az alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó betegségek és az 
ahhoz köthető krónikus betegségek kezelése során megfelelő támogató szolgáltatásokat 
biztosítanak;
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16. felszólítja a tagállamokat, hogy folytassák, fokozzák és fejlesszék az egészséges 
életmódot népszerűsítő politikákat és intézkedéseket;

17. arra sürgeti a tagállamokat, hogy az alkoholtartalmú italok címkézésének és az 
egészségvédelmi figyelmeztetések fejlesztésének érdekében vizsgálják meg a 
jogalkotási javaslataikat;

18. felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki megfelelő 
stratégiákat az alkoholtartalmú italok illegális vagy a feketepiacon való 
kereskedelmének korlátozására;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak.


