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B7-0000/2014

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-istrateġija tal-Unjoni dwar l-alkoħol
(2014/2505(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar l-istrateġija tal-Unjoni dwar l-
alkoħol (O-000000/2014 – B7-0000/2014),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 168 tat-Trattat ta' Lisbona,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar l-istabbiliment tat-tielet Programm ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa 
(2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1350/2007/KE li tistabbilixxi t-tieni 
programm ta’ azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2008-2013),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-11 ta' Novembru 2010 dwar l-isfida 
demografika u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u tas-6 ta' Mejju 2010 dwar it-
tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa fl-UE,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Politika ta' Rio dwar id-Determinanti Soċjali tas-
Saħħa adottata fil-21 ta' Ottubru 2011 fil-Konferenza Dinjija dwar id-determinanti 
soċjali tas-saħħa li saret f'Rio de Janeiro;

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-2011 dwar il-Pjattaforma tal-UE għal azzjoni 
dwar id-dieta, l-attività fiżika u s-saħħa1;

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-5 ta' Settembru 2007 dwar strateġija tal-Unjoni 
Ewropea li tappoġġja lill-Istati Membri biex inaqqsu l-ħsara relatata mal-alkoħol;

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill dwar l-Impjiegi, il-Politika 
Soċjali, is-Saħħa u l-Affarijiet tal-Konsumatur fl-1-2 ta' Diċembru 2011 dwar l-għeluq 
ta' lakuni fis-settur tas-saħħa fi ħdan l-UE permezz ta' azzjoni miftiehma biex tkun 
promossa l-imġiba għal stil ta' ħajja san;

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) u l-Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A. billi l-użu ta' ħsara tal-alkoħol huwa t-tieni l-akbar kawża ta' mard relatat mal-istil ta' 
ħajja fl-Ewropa u fattur ta' riskju għall-vizzju tal-alkoħol għal aktar minn 60 marda 
kronika, inkluż pereżempju l-mard tal-fwied marbut mal-alkoħol (ALD), il-pankreatite 
kronika alkoħolika u kważi kwalunkwe mard diġestiv ieħor, il-kanċer, id-dijabete, il-
mard kardjovaskulari, l-obeżità, l-Ispettru ta' Disturbi fil-Fetu kkawżati mill-Alkoħol 
(FASD), id-disturbi newropsikjatriċi bħal pereżempju, id-dipendenza fuq l-alkoħol;

B. billi l-ispejjeż soċjali marbuta direttament u indirettament mal-alkoħol huma stmati li 
huma EUR 155.8 biljun fl-Ewropa fl-2010, li minnhom maġġoranza (EUR 82.9 biljun) 

                                               
1 it-28 ta’ Lulju 2011
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taqa' barra mis-sistema tal-kura tas-saħħa;

C. billi madwar 5 sa 9 miljun tifel u tifla jgħixu f'familji li huma affettwati ħażin mill-
alkoħol;

D. billi l-indirizzar tal-ħsara relatata mal-alkoħol permezz ta' politiki effettivi se joffri 
ffrankar kunsiderevoli fil-kura tas-saħħa meta wieħed jikkunsidra li tnaqqis fil-konsum 
ta' ħsara tal-alkoħol jirriżulta fi tnaqqis tal-vizzju tal-alkoħol, li jinvolvi kundizzjonijiet 
kroniċi, mortalità relatata mal-alkoħol u spejjeż relatati mal-alkoħol;

E. billi l-protezzjoni tal-iżvilupp fiżiku, mentali u morali tat-tfal u l-minuri fis-servizzi tal-
midja awdjoviżiva mhijiex garantita kif xieraq;

F. billi bosta ċittadini tal-UE mhumiex infurmati biżżejjed dwar ir-riskji għas-saħħa tal-
konsum eċċessiv tal-alkoħol u l-vizzju tiegħu, inklużi pereżempju il-mard tal-fwied, tal-
frixa, u tas-sistema diġestiva, kif ukoll il-kanċer, il-mard kardjovaskulari u l-problemi 
tas-saħħa mentali.

G. billi r-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Ottubru 2011 dwar id-dispożizzjoni tal-informazzjoni tal-ikel lill-konsumaturi 
eskluda x-xorb alkoħoliku mid-dispożizzjonjiet tiegħu;

1. Jikkunsidra li fit-22 ta' Ottubru 2013, matul il-laqgħa tal-Kumitat dwar il-Politika u l-
Azzjoni Nazzjonali dwar l-Alkoħol (CNAPA), il-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni 
tagħha li taħdem favur Pjan ta' Azzjoni Ewropew biex Titnaqqas il-Ħsara relatata mal-
Alkoħol, li jkun imniedi bejn Mejju u Settembru tal-2014;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta Pjan ta' Azzjoni Ewropew biex jipprovdi appoġġ 
aħjar għall-gvernijiet nazzjonali biex jiġġieldu kontra l-ħsara relatata mal-alkoħol, 
jinkoraġġixxu l-prevenzjoni u l-promozzjoni u l-edukazzjoni tas-saħħa, id-dijanjożi 
bikrija, l-aċċess imtejjeb għat-trattament, appoġġ kontinwu lill-persuni affettwati u lill-
familji tagħhom u l-aċċidenti tat-traffiku relatati mal-alkoħol;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproduċi r-rapport dwar l-applikazzjoni tar-rekwiżiti 
biex tingħata informazzjoni dwar l-ingredjenti u l-kontenut nutrizzjonali tax-xorb 
alkoħoliku minn Diċembru 2014;

4. Jenfasizza li l-inizjattivi awtoregolatorji u l-kodiċi tal-kondotta jistgħu jkunu aktar 
effettivi meta jipproteġu lill-minuri mill-impatt negattiv tal-konsum perikoluż tal-
alkoħol jew akkumpanjati minn rekwiżiti vinkolanti li huma meħtieġa biex jiżguraw il-
protezzjoni effettiva tal-minuri;

5. Jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom biex jinfurmaw il-pubbliku 
ġenerali, partikolarment il-minuri, dwar l-effetti tal-alkoħol u biex issir leġiżlazzjoni kif 
xieraq;

6. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tirriforma l-organizzazzjoni tal-Forum 
Ewropew dwar l-Alkoħol u s-Saħħa, tevalwa jekk l-NGOs humiex irrappreżentati kif 
xieraq u taħdem biex tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni libera tagħhom fil-Forum sabiex 
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tingħatalhom aktar responsabbiltà;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta l-Pjan ta' Azzjoni Ewropew biex Titnaqqas 
il-Ħsara Relatata mal-Alkoħol mhux aktar tard minn Settembru 2014;

8. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-Pjan ta' Azzjoni jista' jkun influwenzat bla bżonn minn 
kwalunkwe interessi, direttament jew permezz tal-Forum Ewropew dwar l-Alkoħol u s-
Saħħa, u għaldaqstant ma jiffukax fuq it-tnaqqis tal-konsum tal-alkoħol iżda pjuttost fuq 
il-fatt li l-iskop tiegħu jkun limitat għal interess inqas vast;

9. Itenni l-importanza ta' impenn politiku b'saħħtu mill-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill 
u l-Istati Membri tal-UE biex iżidu l-isforzi biex b'hekk jipprevjenu l-ħsara relatata mal-
alkoħol u jipprovdu rispons tal-politika adegwata bbażata fuq l-evidenza li tirrifletti l-
impatti perikolużi u negattivi fuq is-saħħa u soċjoekonomiċi tal-ħsara relatata mal-
alkoħol;

10. Ifakkar l-importanza tal-miri tal-politika li jistgħu jitkejlu u ristretti biż-żmien u 
mekkaniżmi adegwati biex jimmonitorjaw il-progress sabiex jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tal-Pjan ta' Azzjoni fost l-Istati Membri;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġjaw b'mod attiv it-titjib tal-
ġbir ta' data u l-analiżi dwar il-konsum tal-alkoħol, il-piż tiegħu u l-ispejjeż diretti u 
indiretti għas-soċjetà, u biex tippromwovi l-integrazzjoni effettiva tad-data rilevanti fil-
politiki dwar l-alkoħol tal-UE u dawk nazzjonali; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jirrevedu u jsaħħu l-
implimentazzjoni tal-miżuri biex jillimitaw il-bejgħ tal-alkoħol lill-persuni taħt l-età fir-
rigward tax-xiri tal-alkoħol, jieħdu azzjonijiet biex jirregolaw kif xieraq il-bejgħ 
transkonfinali tal-alkoħol fuq l-internet, kif ukoll il-kampanji ta'sensibilizzazzjoni dwar 
il-perikli tal-binge drinking għall-persuni taħt l-età li għandhom aktar ċans iċedu għal 
din l-attività u biex jitnaqqsu l-aċċidenti tat-traffiku relatati mal-alkoħol;

13. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jirrevedu u jsaħħu l-kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni mmirati lejn il-konsum tal-alkoħol min-nisa tqal;

14. Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw miżuri mmirati lejn is-sensibilizzazzjoni 
u l-edukazzjoni minn età bikrija bħala parti mill-istrateġiji ta' prevenzjoni;

15. Jistieden lill-Istati Membri biex jibnu fuq l-Istrateġija tad-WHO dwar l-Alkoħol u biex 
itejbu d-detezzjoni bikrija tal-konsum ta' ħsara tal-alkoħol fil-kura primarja billi 
jippromwovu skrinjar u jiżguraw servizzi ta' appoġġ adegwati għat-trattament ta' 
disturbi relatati mal-użu tal-alkoħol u kundizzjonijiet kroniċi relatati;

16. Jistieden lill-Istati Membri biex ikomplu, jintensifikaw u/jew jiżviluppaw politiki u 
azzjonijiet li jippromwovu l-imġiba b'saħħitha fl-istil ta' ħajja;

17. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jeżaminaw il-proposti leġiżlattivi tagħhom sabiex itejbu 
t-tikkettar tal-alkoħol u t-twissijiet tas-saħħa;
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18. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex ifasslu strateġiji xierqa 
sabiex jidentifikaw il-problema ta' bejgħ illegali u tas-suq iswed tal-alkoħol.

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kummissjoni.


