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B7-0000/2014

Resolutie van het Europees Parlement over de alcoholstrategie van de EU
(2014/2505(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de vraag van de Commissie over de alcoholstrategie van de EU (O-000000/2014 
– B7-0000/2014),

– gezien artikel 168 van het Verdrag van Lissabon,

– gezien VERORDENING (EU) nr. .../2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 
DE RAAD tot vaststelling van een derde actieprogramma van de Unie op het gebied 
van gezondheid (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1350/2007/EG,

– gezien zijn resoluties van 11 november 2010 over de demografische uitdaging en 
solidariteit tussen generaties en van 6 mei 2010 over de verkleining van de ongelijkheid 
op gezondheidsgebied in de EU,

– gezien de politieke verklaring van Rio over sociale gezondheidsdeterminanten, die is 
aangenomen op 21 oktober 2011 tijdens de Wereldconferentie over sociale 
gezondheidsdeterminanten te Rio de Janeiro,

– gezien het jaarverslag van het EU-platform voor voeding, fysieke activiteiten en 
gezondheid1,

– gezien zijn resolutie van 5 september 2007 over een strategie van de Europese Unie ter 
ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade,

– gezien de conclusies van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid 
en Consumentenzaken op 1 en 2 december 2011 over het wegnemen van de verschillen 
in gezondheid binnen de EU middels onderling afgestemde maatregelen ter bevordering 
van een gezonde levensstijl,

– gezien artikel 110, lid 2, en artikel 115 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het schadelijke gebruik van alcohol de op een na belangrijkste 
leefstijlgebonden ziekteoorzaak in Europa en een risicofactor voor alcoholverslaving 
voor meer dan zestig chronische ziekten is, waaronder bijvoorbeeld alcoholische 
leverontsteking, alcoholische chronische alvleesklierontsteking en bijna alle andere 
spijsverteringsziekten, kanker, diabetes, cardiovasculaire ziekten, obesitas, foetale 
alcoholsyndromen en neuropsychiatrische stoornissen zoals alcoholafhankelijkheid;

B. overwegende dat de maatschappelijke kosten die direct en indirect aan alcohol toe te 
schrijven zijn, geschat worden op 155,8 miljard euro in Europa in 2010, die voor het 
grootste gedeelte (82,9 miljard euro) buiten de gezondheidszorg worden gemaakt;

                                               
1 28 juli 2011
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C. overwegende dat circa 5 tot 9 miljoen kinderen in gezinnen leven die nadeel 
ondervinden van alcohol;

D. overwegende dat het aanpakken van alcoholgerelateerde schade met doeltreffend beleid 
behoorlijk veel kosten bespaart in de gezondheidszorg, aangezien een beperking van de 
schadelijke alcoholconsumptie zou leiden tot een afname van alcoholverslavingen, 
waarbij zich chronische aandoeningen voordoen, alcoholgerelateerde sterfte en 
alcoholgerelateerde kosten;

E. overwegende dat de bescherming van de lichamelijke, mentale en morele ontwikkeling 
van kinderen en minderjarigen in audiovisuele mediadiensten niet op behoorlijke wijze 
wordt gewaarborgd;

F. overwegende dat vele EU-burgers onvoldoende op de hoogte zijn van de 
gezondheidsrisico's van overmatig alcoholgebruik en verslaving, waaronder 
bijvoorbeeld aandoeningen van de lever, de alvleesklier en het spijsverteringskanaal, 
evenals kanker, cardiovasculaire aandoeningen en mentale gezondheidsproblemen;

G. overwegende dat in de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan consumenten geen alcoholische dranken zijn opgenomen;

1. neemt in aanmerking dat de commissie voor nationaal beleid en nationale actie op het 
gebied van alcohol tijdens haar vergadering van 22 oktober 2013 heeft gewezen op haar 
voornemen om een Europees actieplan ter beperking van aan alcohol gerelateerde 
schade te ontwikkelen, dat tussen mei en september 2014 moet worden gelanceerd;

2. verzoekt de Commissie het Europees actieplan te presenteren, dat gericht is op een 
betere ondersteuning van de nationale regeringen in hun strijd tegen alcoholgerelateerde 
schade, bevordering van preventie, gezondheidsbevordering en -onderwijs, vroegtijdige 
diagnose, verbeterde toegang tot behandeling, voortdurende ondersteuning van de 
getroffen mensen en hun gezinnen, en aan alcohol gerelateerde verkeersongevallen;

3. verzoekt de Commissie het verslag over de toepassing van de vereisten betreffende de 
informatieverstrekking over ingrediënten en voedingswaarde-informatie voor 
alcoholische dranken vóór december 2014 in te dienen;

4. benadrukt dat zelfregulerende initiatieven en gedragscodes ter bescherming van 
minderjarigen tegen de negatieve gevolgen van gevaarlijke alcoholconsumptie 
doeltreffender kunnen worden gemaakt door hieraan wettelijk bindende voorschriften te 
verbinden die noodzakelijk zijn om te zorgen voor een doeltreffende bescherming van 
minderjarigen;

5. verzoekt de lidstaten meer inspanningen te leveren om het algemene publiek, en met 
name minderjarigen, te informeren over de gevolgen van alcohol, en indien nodig een 
overeenkomstige wetgeving uit te werken;

6. verzoekt de Europese Commissie de organisatie van het Europese Forum Alcohol en 
Gezondheid te hervormen, na te gaan of de ngo's naar behoren worden 
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vertegenwoordigd en zich in te zetten voor de bevordering van hun vrije deelname aan 
het Forum teneinde hun een groter gewicht toe te kennen;

7. dringt er bij de Commissie op aan het Europese actieplan ter beperking van aan alcohol 
gerelateerde schade niet later dan in september 2014 voor te leggen;

8. spreekt zijn bezorgdheid uit over de mogelijkheid dat het actieplan, rechtstreeks of via 
het Europese Forum Alcohol en Gezondheid, ongewenst wordt beïnvloed door 
eventuele belanghebbenden en derhalve niet gericht is op het verminderen van de 
consumptie van alcohol maar eerder op het beperken van de belangen;

9. wijst opnieuw op het belang van een sterke politieke toezegging van de Europese 
Commissie, de Raad en de EU-lidstaten om meer inspanningen te leveren teneinde 
alcoholgerelateerde schade te voorkomen en een passend, op feiten gebaseerd beleid te 
formuleren dat betrekking heeft op de ernstige en verschillende gezondheidseffecten en 
sociaaleconomische gevolgen van alcoholgerelateerde schade;

10. wijst opnieuw op het belang van meetbare, tijdgebonden beleidsdoelstellingen en 
adequate mechanismen om oog te houden op de vorderingen, teneinde te zorgen voor 
een doeltreffende tenuitvoerlegging van het actieplan in de lidstaten;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten om actieve ondersteuning te bieden aan de 
verbetering van de verzameling en analyse van gegevens inzake alcoholconsumptie, de 
hiermee samenhangende administratieve lasten en de directe en indirecte kosten voor de 
maatschappij, en om de doeltreffende integratie van relevante gegevens in het 
alcoholbeleid op EU- en nationaal niveau te bevorderen; 

12. verzoekt de Europese Commissie en de lidstaten om de uitvoering van maatregelen ter 
beperking van de verkoop van alcoholische dranken aan jongeren die de vastgestelde 
wettelijke leeftijd nog niet hebben bereikt, te herzien en te versterken, om maatregelen 
te nemen teneinde de grensoverschrijdende verkoop van alcohol via het internet naar 
behoren te regelen, om campagne te voeren met het oog op het verhogen van de 
bewustwording over de gevaren van "binge-drinken" onder minderjarigen, aangezien zij 
meer geneigd zijn tot deze activiteit, en om het aantal aan alcohol gerelateerde 
verkeersongevallen te beperken;

13. verzoekt de lidstaten en de Commissie om de bewustmakingscampagnes inzake 
alcoholconsumptie onder zwangere vrouwen te herzien en te versterken;

14. verzoekt de lidstaten reeds in een vroeg stadium, als onderdeel van preventiestrategieën, 
doelgerichte maatregelen te treffen op het gebied van bewustmaking en onderwijs;

15. verzoekt de lidstaten voort te bouwen op de alcoholstrategie van de WHO en de 
vroegtijdige opsporing van schadelijke alcoholconsumptie in de eerstelijnszorg te 
verbeteren door screening te bevorderen en te zorgen voor passende 
ondersteuningsdiensten voor de behandeling van stoornissen door alcoholgebruik en 
hiermee samenhangende chronische aandoeningen;

16. verzoekt de lidstaten hun beleid en maatregelen ter bevordering van een gezonde 
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levensstijl voort te zetten, te intensiveren en/of te ontwikkelen;

17. dringt er bij de lidstaten op aan hun wetgevingsvoorstellen te bestuderen met het oog op 
de verbetering van de etikettering van alcohol en gezondheidswaarschuwingen;

18. verzoekt de Europese Commissie en de lidstaten passende strategieën uit te werken om 
het probleem van illegale verkoop van alcohol en verkoop van alcohol op de zwarte 
markt aan te pakken;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie.


