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Europos Parlamento rezoliucija dėl ES alkoholio strategijos
Dok. 2014/2505 (RSP).

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl ES alkoholio strategijos (O-000000/2014 – B7-
0000/2014),

– atsižvelgdamas į Lisabonos sutarties 168 straipsnį,

– atsižvelgdamas į EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) 
Nr. ... /2014, kuriuos nustatoma trečioji daugiametė Europos Sąjungos veiksmų 
programa sveikatos srityje (2014–2020) ir panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1350/2007/EB,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliuciją dėl demografijos problemos ir 
kartų solidarumo, taip pat į savo 2010 m. gegužės 6 d. rezoliuciją dėl sveikatos 
priežiūros skirtumų mažinimo ES,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 21 d. Rio de Žaneire įvykusioje pasaulinėje 
konferencijoje dėl socialinių sveikatą lemiančių veiksnių priimtą Rio de Žaneiro politinę 
deklaraciją dėl socialinių sveikatą lemiančių veiksnių;

– atsižvelgdamas į 2011 m. metinę ataskaitą dėl ES veiklos programos, skirtos tinkamai 
mitybai, fiziniam aktyvumui ir sveikatingumui skatinti1;

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos strategijos 
remti valstybes nares mažinant alkoholio žalą;

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 1–2 d. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir 
vartotojų reikalų tarybos posėdžio išvadas „Sveikatos skirtumų panaikinimas ES imantis 
bendrų sveikos gyvensenos skatinimo veiksmų“;

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį ir 115 straipsnį,

A. kadangi žalingas alkoholio vartojimas yra antra dažniausia su gyvenimo būdu susijusių 
susirgimų priežastis Europoje ir sukelia priklausomybės nuo alkoholio riziką susirgti 
daugiau nei 60 lėtinių ligų, įskaitant, pavyzdžiui, alkoholio sukeltą kepenų ligą, 
alkoholio sukeltą lėtinį pankreatitą ir beveik visas kitas virškinimo sistemos ligas, vėžį, 
diabetą, širdies ir kraujagyslių ligas, nutukimą, vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimus 
ir neuropsichinius sutrikimus, kaip antai priklausomybė nuo alkoholio;

B. kadangi 2010 m. Europoje tiesiogiai ar netiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusios 
socialinės išlaidos siekė 155,8 mlrd. EUR, kurių dauguma (82,9 mlrd. EUR) neįtrauktos 
į sveikatos priežiūros sistemą;

                                               
1 2011 m. liepos 28 d.
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C. kadangi apie 5–9 milijonų vaikų gyvena neigiamą alkoholio poveikį patiriančiose 
šeimose;

D. kadangi įgyvendinus veiksmingą alkoholio žalos mažinimo politiką bus galima 
sutaupyti daug lėšų sveikatos priežiūros srityje, atsižvelgiant į tai, kad sumažinus 
žalingą alkoholio vartojimą sumažės ir priklausomybės nuo alkoholio atvejų, taip pat 
lėtinių susirgimų, su alkoholiu susijusio mirtingumo atvejų ir su alkoholiu susijusių 
išlaidų;

E. kadangi teikiant audiovizualines paslaugas ir audiovizualinėje žiniasklaidoje tinkamai 
neužtikrinama vaikų fizinio, protinio ir dorovinio vystymosi apsauga;

F. kadangi daug ES piliečių nepakankamai informuoti apie per didelio alkoholio vartojimo 
ir priklausomybės nuo jo sukeliamą pavojų sveikatai, įskaitant, pavyzdžiui, kepenų, 
kasos ir virškinimo sistemos ligas, taip pat vėžį, širdies ir kraujagyslių ligas bei 
psichinės sveikatos problemas;

G. kadangi 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams informacija apie 
alkoholinius gėrimus neįtraukta;

1. mano, kad 2013 m. spalio 22 d. Nacionalinės alkoholio politikos ir veiksmų komiteto 
(angl. CNAPA) posėdžio metu Komisija paskelbė apie savo ketinimą imtis darbo, 
siekiant nuo 2014 m. gegužės iki rugsėjo mėn. pradėti įgyvendinti Europos veiksmų 
planą siekiant mažinti alkoholio daromą žalą;

2. ragina Komisiją pateikti Europos veiksmų planą, siekiant labiau padėti nacionalinėms 
vyriausybėms mažinti su alkoholiu susijusią žalą, skatinti prevenciją ir sveikatos 
ugdymą bei švietimą, ankstyvąją diagnostiką, geresnes gydymosi galimybes, nuolatinę 
paramą priklausomiems asmenims ir jų šeimoms bei nukentėjusiesiems su alkoholio 
vartojimu susijusiuose eismo įvykiuose;

3. ragina Komisiją iki 2014 m. gruodžio mėn. parengti ataskaitą dėl reikalavimų skelbti 
informaciją apie alkoholinių gėrimų sudedamąsias dalis ir maistinę sudėtį taikymo;

4. pabrėžia, kad savireguliacijos iniciatyvos ir elgesio kodeksai veiksmingiau apsaugotų 
nepilnamečius nuo pavojingo alkoholio vartojimo neigiamo poveikio, jei jų būtų 
laikomasi kartu su teisiškai įpareigojančiais reikalavimais, kurie reikalingi, kad būtų 
užtikrinta veiksminga nepilnamečių apsauga;

5. ragina valstybes nares labiau stengtis informuoti plačiąją visuomenę, ypač 
nepilnamečius, apie alkoholio poveikį ir, prireikus, priimti tinkamus teisės aktus;

6. ragina Europos Komisiją reformuoti Europos alkoholio ir sveikatos forumo 
organizavimo tvarką, įvertinti, ar NVO tinkamai atstovaujamos ir stengtis jas skatinti 
laisvai dalyvauti forumo veikloje, kad joms būtų suteikta daugiau svarbos;

7. ragina Komisiją pristatyti Europos veiksmų planą siekiant mažinti alkoholio daromą 
žalą ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo mėn.;
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8. yra susirūpinęs dėl to, kad veiksmų plano įgyvendinimą galėtų tiesiogiai arba per 
Europos alkoholio ir sveikatos forumą netinkamai veikti bet kokie interesai ir todėl 
dėmesys galėtų būti nukreiptas ne į alkoholio vartojimo mažinimą, bet daugiau į jo 
taikymo srities apribojimą pagal siauresnį interesą;

9. pakartoja, kad yra svarbu, jog Europos Komisija, Taryba ir ES valstybės narės tvirtai 
politiškai įsipareigotų labiau stengtis užkirsti kelią alkoholio daromai žalai, ir 
suformuotų tinkamą, faktais pagrįstą politiką, kurioje būtų atspindėtas stiprus ir 
įvairiapusis alkoholio žalos poveikis sveikatai, socialinei ir ekonominei gerovei;

10. primena, kad svarbu nustatyti pamatuojamus, per tam tikrą laiką įgyvendintinus 
politikos tikslus ir tinkamus mechanizmus, skirtus pažangai stebėti, siekiant užtikrinti, 
kad visos valstybės narės veiksmingai įgyvendintų veiksmų planą;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviai remti duomenų apie alkoholio vartojimą, jo 
sukeliamą naštą ir tiesiogines bei netiesiogines su tuo susijusias visuomenės išlaidas 
surinkimo ir jų analizės tobulinimą, taip pat skatinti atitinkamų duomenų veiksmingą 
integravimą į ES ir nacionalines alkoholio politikos kryptis; 

12. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares peržiūrėti priemones, kuriomis siekiama 
griežtinti alkoholio pardavimą asmenims, kurie nėra teisės aktuose nustatyto leistino 
amžiaus, ir sustiprinti jų įgyvendinimą, imtis veiksmų tinkamai reglamentuoti 
tarpvalstybinį alkoholio pardavimą internetu, taip pat vykdyti kampanijas, skirtas 
informuoti apie besaikių išgertuvių pavojus nepilnamečiams, kurie yra labiau linkę 
užsiimti šia veikla, ir sumažinti su alkoholio vartojimu susijusių eismo įvykių skaičių;

13. ragina valstybes nares ir Komisiją peržiūrėti ir stiprinti informavimo apie nėščių moterų 
alkoholio vartojimą kampanijas;

14. ragina valstybes nares kaip vieną iš prevencijos strategijų įgyvendinti tikslines 
informavimo ir švietimo priemones, kurios būtų taikomos nuo ankstyvo;

15. ragina valstybes nares remtis PSO alkoholio strategija ir gerinti ankstyvą žalingo 
alkoholio vartojimo nustatymą pirminės priežiūros srityje, skatinant atrankinę patikrą ir 
užtikrinant tinkamas paramos paslaugas, skirtas alkoholio vartojimo sutrikimams ir su 
tuo susijusiems lėtiniams susirgimams gydyti;

16. ragina valstybes nares tęsti, stiprinti ir (arba) plėtoti politikos kryptis ir veiksmus, 
kuriais būtų siekiama skatinti sveiką gyvenseną;

17. ragina valstybes nares išnagrinėti savo pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriuos įgyvendinus 
būtų geriau reglamentuotas alkoholio ženklinimas ir įspėjimai apie pavojų sveikatai;

18. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares parengti tinkamas strategijas, siekiant spręsti 
neteisėtos prekybos alkoholiu problemą.

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai.


