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B7-0000/2014

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES stratēģiju attiecībā uz alkoholiskajiem 
dzērieniem
(2014/2505(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijai uzdoto jautājumu par ES stratēģiju attiecībā uz alkoholiskajiem 
dzērieniem (O-000000/2014 – B7 0000/2014),

– ņemot vērā Lisabonas līguma 168. pantu,

– ņemot vērā Eiropas PARLAMENTA UN PADOMES … REGULU (ES) Nr. … par 
Savienības trešās rīcības programmas izveidošanu veselības jomā (2014.–2020. gadam) 
un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1350/2007/EK,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 11. novembra rezolūciju par demogrāfiskajām 
problēmām un paaudžu solidaritāti un 2010. gada 6. maija rezolūciju par nevienlīdzības 
samazināšanu veselības jomā ES,

– ņemot vērā 2011. gada 21. oktobrī Riodežaneiro notikušajā Pasaules konferencē par 
veselības stāvokli noteicošajiem sociālajiem faktoriem pieņemto Rio politisko 
deklarāciju par veselības stāvokli noteicošajiem sociālajiem faktoriem,

– ņemot vērā 2011. gada ziņojumu par ES rīcības programmu uztura, fiziskās aktivitātes 
un veselības jomā1,

– ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 5. septembra rezolūciju par Eiropas Savienības 
stratēģiju dalībvalstu atbalstam alkohola radītā kaitējuma mazināšanai,

– ņemot vērā Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomes 
2011. gada 1. un 2. decembra sanāksmi par nevienlīdzības veselības jomā izskaušanu 
Eiropas Savienībā, īstenojot saskaņotu rīcību veselīgu dzīvesveida paradumu 
veicināšanai,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu un 115. pantu,

A. tā kā alkohola pārmērīga lietošana ir otrs biežākais ar dzīvesveidu saistītais cēlonis, kas 
Eiropā izraisa saslimšanas, un ir riska faktors vairāk nekā 60 ar alkohola atkarību 
saistītām hroniskām slimībām, ietverot, piemēram, alkohola izraisītu aknu saslimšanu 
(ALD), alkohola izraisītu aizkuņģa dziedzera hronisku saslimšanu un gandrīz visas 
gremošanas trakta slimības, vēzi, diabētu, sirds un asinsvadu slimības, aptaukošanos, 
alkohola fetopātijas traucējumus (FASD) un neiropsihiskos traucējumus, tādus kā 
nonākšana alkohola atkarībā;

B. tā kā ir aplēsts, ka 2010. gadā Eiropā ar alkoholu saistītās tiešās un netiešās sociālās 

                                               
1 2011. gada 28. jūlijs.
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izmaksas sasniedza EUR 155,8 miljardus, no kuriem lielākā daļa (EUR 82,9 miljardi) 
neietilpst veselības aprūpes sistēmā;

C. tā kā apmēram pieci līdz deviņi miljoni bērnu dzīvo ģimenēs, kuras smagi cieš no 
alkohola nodarītā kaitējuma;

D. tā kā, efektīvi pievēršoties alkohola nodarītā kaitējuma risināšanai, tiks panākti 
ievērojami ietaupījumi veselības aprūpē, ņemot vērā, ka tad, ja tiks samazināts 
pārmērīgs alkohola patēriņš, samazināsies nonākšana alkohola atkarībā, tostarp 
hroniskas saslimšanas, alkohola izraisīta mirstība un ar alkohola lietošanu saistītās 
izmaksas;

E. tā kā audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumos nav pienācīgi garantēta bērnu un 
nepilngadīgo fiziskās, garīgās un morālās attīstības aizsardzība;

F. tā kā ES iedzīvotāji nav pietiekami informēti par alkohola pārmērīga patēriņa izraisītiem 
veselības apdraudējumiem un nonākšanu alkohola atkarībā, ietverot, piemēram, aknu, 
aizkuņģa dziedzera un gremošanas trakta saslimšanas, kā arī vēzi, sirds un asinsvadu 
slimības un garīgās veselības traucējumus;

G. tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulā (ES) 
Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem nav ietverti 
noteikumi par alkoholiskajiem dzērieniem,

1. uzskata, ka 2013. gada 22. oktobrī Nacionālās alkohola politikas un rīcības komitejas 
(CNAPA) sanāksmē Komisija paziņoja savu nodomu laikposmā no 2014. gada maija 
līdz septembrim izstrādāt Eiropas rīcības plānu alkohola radītā kaitējuma mazināšanai;

2. aicina Komisiju iesniegt Eiropas rīcības plānu, ar ko labāk atbalstītu valstu valdības cīņā 
pret alkohola nodarīto kaitējumu, mudinātu veikt profilaksi un veselības veicināšanu un 
izglītošanu, popularizēt agrīnu diagnosticēšanu, uzlabot piekļuvi ārstēšanai, sniegt 
pastāvīgu atbalstu alkohola skartajiem cilvēkiem un viņu ģimenēm, kā arī novērst 
alkohola izraisītus satiksmes negadījumus;

3. mudina Komisiju līdz 2014. gada decembrim sagatavot ziņojumu par prasību 
piemērošanu, ar kurām paredz sniegt informāciju par alkoholisko dzērienu sastāvdaļām 
un uzturvērtību;

4. uzsver, ka pašregulatīvas iniciatīvas un rīcības kodeksi varētu būt efektīvāki, aizsargājot 
nepilngadīgos no alkohola pārmērīgas lietošanas kaitīgās ietekmes, ja minētās 
iniciatīvas un kodeksus papildinātu ar juridiski saistošām prasībām nodrošināt 
nepilngadīgo efektīvu aizsardzību;

5. aicina dalībvalstis vairāk censties, lai sabiedrību un jo īpaši nepilngadīgos informētu par 
alkohola ietekmi, un vajadzības gadījumā izdot atbilstīgus tiesību aktus;

6. aicina Eiropas Komisiju reformēt Eiropas Alkohola un veselības forumu, izvērtēt, vai 
NVO ir pienācīgi pārstāvētas, un strādāt pie tā, lai sekmētu NVO bezmaksas dalību 
minētajā forumā nolūkā palielināt NVO ietekmi;
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7. mudina Komisiju ne vēlāk kā 2014. gada septembrī iesniegt Eiropas rīcības plānu 
alkohola kaitīgās ietekmes mazināšanai;

8. pauž bažas, ka minēto rīcības plānu tieši vai ar Eiropas Alkohola un veselības foruma 
starpniecību nevēlamā veidā varētu ietekmēt kāds ieinteresēto personu loks, un līdz ar to 
galveno uzmanību pievērst nevis alkohola patēriņa samazināšanai, bet gan tā 
ierobežošanai šaura personu loka interesēs;

9. vēlreiz uzsver, cik būtiski ir Eiropas Komisijai, Padomei un dalībvalstīm paust stingru 
politisko apņemšanos palielināt centienus novērst alkohola nodarīto kaitējumu un 
izstrādāt atbilstīgu ar pierādījumiem pamatotu reaģēšanas politiku, kas atspoguļotu 
alkohola nodarītā kaitējuma smago un daudzveidīgo ietekmi uz veselību un 
sociālekonomiskās sekas;

10. atgādina, cik svarīgi ir izmērāmi, laikā ierobežoti politikas mērķi un atbilstīgi 
mehānismi, ar kuriem uzraudzīt panākto attīstību, lai efektīvi īstenotu rīcības plāna 
īstenošanu visās dalībvalstīs;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis aktīvi atbalstīt datu vākšanas un analīzes uzlabošanu 
attiecībā uz alkohola patēriņu, tā radīto slogu un tiešās un netiešās izmaksas sabiedrībai 
un veicināt attiecīgo datu efektīvu integrēšanu ES un dalībvalstu alkohola politikā; 

12. aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis pārskatīt un nostiprināt īstenošanas pasākumus, 
ar kuriem ierobežot alkohola pārdošanu personām, kuras nav sasniegušas vecumu, no 
kāda likumīgi drīkst iegādāties alkoholu, veikt darbības, ar kurām pienācīgi regulēt 
alkohola pārrobežu tirdzniecību un pārdošanu internetā, kā arī rīkot kampaņas, ar kurām 
palielināt izpratni par iedzeršanas kaitīgo ietekmi uz nepilngadīgajiem, kuri, šķiet, 
visbiežāk iesaistās šādā nodarbē, un samazināt alkohola lietošanas dēļ izraisītos ceļu 
satiksmes negadījumus;

13. aicina dalībvalstis un Komisiju pārskatīt un nostiprināt izpratnes veidošanas kampaņas, 
ar kurām izglītot grūtnieces par alkohola lietošanas kaitīgumu;

14. aicina dalībvalstis un Komisiju kā daļu no preventīvu pasākumu stratēģijas īstenot 
nepilngadīgajiem paredzētus mērķtiecīgus izpratnes veidošanas un izglītošanas 
pasākumus;

15. aicina dalībvalstis balstīties uz PVO izstrādāto alkohola stratēģiju un uzlabot pārmērīgas 
alkohola lietošanas agrīnu diagnostiku primārajā veselības aprūpē, veicinot pārbaudes 
un sniedzot pienācīgus atbalsta pakalpojumus, ar kuriem ārstēt alkohola lietošanas 
izraisītos traucējumus un ar to saistītās hroniskās saslimšanas;

16. aicina dalībvalstis turpināt, intensīvāk izstrādāt un/vai attīstīt politikas nostādnes un 
darbības veselīgu dzīvesveida paradumu veicināšanai;

17. mudina dalībvalstis pārskatīt savus likumdošanas priekšlikumus, lai uzlabotu alkohola 
marķēšanu un brīdinājumus par ietekmi uz veselību;

18. aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis izstrādāt atbilstīgas stratēģijas, ar kurām risināt 
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ar alkohola nelegālo un pagrīdes tirdzniecību saistītās problēmas;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai.


