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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE dotyczącej alkoholu
(2014/2505(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając pytanie skierowane do Komisji w sprawie strategii UE dotyczącej 
alkoholu (O-000000/2014 – B7 0000/2014),

– uwzględniając art. 168 Traktatu z Lizbony,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2014 w 
sprawie ustanowienia trzeciego unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia 
(2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1350/2007/WE,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie wyzwań 
demograficznych i solidarności między pokoleniami i z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie 
zmniejszania nierówności zdrowotnych w UE,

– uwzględniając deklarację polityczną z Rio w sprawie społecznych determinantów 
zdrowia przyjętą w dniu 21 października 2011 r. w Rio de Janeiro podczas Światowej 
Konferencji poświęconej społecznym determinantom zdrowia,

– uwzględniając sprawozdanie roczne za rok 2011 platformy UE ds. żywienia, 
aktywności fizycznej i zdrowia1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 września 2007 r. w sprawie strategii UE w 
zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków 
spożywania alkoholu,

– uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, 
Zdrowia i Ochrony Konsumentów w dniach 1–2 grudnia 2011 r. w sprawie 
zmniejszania różnic zdrowotnych w UE poprzez zorganizowane działania na rzecz 
promowania zdrowego stylu życia,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 i art. 115 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że szkodliwe spożywanie alkoholu jest drugą co do ważności 
związaną ze stylem życia przyczyną chorób w Europie oraz czynnikiem ryzyka 
uzależnienia alkoholowego w kontekście ponad 60 chorób przewlekłych, w tym chorób 
wątroby i trzustki, a także niemal wszystkich pozostałych chorób układu pokarmowego, 
raka, cukrzycy, chorób układu krążenia, nadwagi, zespołu alkoholowych zaburzeń 
płodowych (FASD) i zaburzeń neuropsychiatrycznych, takich jak uzależnienie od 
alkoholu;

B. mając na uwadze, że koszty społeczne w Europie w 2010 r., które można bezpośrednio i 

                                               
1 28 lipca 2011 r.
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pośrednio przypisać alkoholowi, szacowano na 155,8 mld EUR, z czego większość 
(82,9 mld EUR) powstaje poza systemem opieki zdrowotnej;

C. mając na uwadze, że ok. 5–9 mln dzieci wychowuje się w rodzinach dotkniętych 
negatywnymi skutkami spożywania alkoholu;

D. mając na uwadze, że przeciwdziałanie szkodliwym skutkom spożywania alkoholu za 
pośrednictwem skutecznych strategii politycznych umożliwi znaczące oszczędności w 
opiece zdrowotnej, biorąc pod uwagę, że ograniczenie szkodliwej konsumpcji alkoholu 
przyczyniłoby się do zmniejszenia liczby przypadków uzależnienia od alkoholu, w tym 
przewlekłych stanów chorobowych, liczby zgonów spowodowanych spożywaniem 
alkoholu i kosztów związanych z alkoholem;

E. mając na uwadze, że brak jest należytej ochrony rozwoju fizycznego, psychicznego i 
moralnego dzieci oraz małoletnich w sektorze audiowizualnych usług medialnych;

F. mając na uwadze, że wielu obywateli UE nie posiada wystarczającej wiedzy na temat 
zagrożeń dla zdrowia związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu i 
uzależnieniem od niego, w tym na temat schorzeń wątroby, trzustki i układu 
pokarmowego, a także raka, chorób układu krążenia i problemów psychicznych;

G. mając na uwadze, że napoje alkoholowe nie są objęte zakresem stosowania przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności;

1. zauważa, że w dniu 22 października 2013 r. na posiedzeniu Komitetu Krajowej Polityki 
i Działań Antyalkoholowych (CNAPA) Komisja ogłosiła zamiar opracowania 
europejskiego planu działania na rzecz ograniczenia szkodliwych skutków spożywania 
alkoholu, który miałby wejść w życie między majem a wrześniem 2014 r.;

2. wzywa Komisję do przedstawienia europejskiego planu działania na rzecz zapewnienia 
rządom krajowym lepszego wsparcia w walce ze szkodliwymi skutkami spożywania 
alkoholu, do propagowania działań prewencyjnych oraz promocji zdrowia i edukacji, 
wczesnego diagnozowania, poprawy dostępu do leczenia, stałego wspierania osób 
dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin oraz zmniejszenia liczby wypadków 
drogowych powodowanych pod wypływem alkoholu;

3. wzywa Komisję do sporządzenia do grudnia 2014 r. sprawozdania w sprawie 
stosowania wymogów w zakresie przekazywania informacji dotyczących składników i 
wartości odżywczej napojów alkoholowych;

4. podkreśla, że inicjatywy i kodeksy postępowania w dziedzinie samoregulacji 
zapewniałyby skuteczniejszą ochronę małoletnich przed negatywnymi skutkami 
ryzykownego spożycia alkoholu, gdyby towarzyszyły im prawnie wiążące wymogi, 
które są niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony małoletnich;

5. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz informowania 
społeczeństwa, a w szczególności małoletnich, o skutkach spożywania alkoholu oraz do 
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przyjęcia w razie potrzeby odpowiednich przepisów;

6. wzywa Komisję Europejską do zreformowania struktury organizacyjnej Europejskiego 
Forum ds. Alkoholu i Zdrowia, do ocenienia, czy organizacje pozarządowe są w nim 
właściwie reprezentowane i do wspierania ich swobodnego uczestnictwa w forum, by 
podnieść ich rangę;

7. wzywa Komisję do przedstawienia europejskiego planu działania na rzecz ograniczenia 
szkodliwych skutków spożywania alkoholu najpóźniej do września 2014 r.;

8. wyraża zaniepokojenie, że jakiekolwiek interesy mogłyby wywrzeć nadmierny wpływ 
na wspomniany plan działania, bezpośrednio lub za pośrednictwem Europejskiego 
Forum ds. Alkoholu i Zdrowia, w związku z czym nie będzie się on koncentrował na 
zmniejszaniu spożycia alkoholu, za to jego zakres zostanie zawężony;

9. ponownie podkreśla znaczenie zdecydowanego politycznego zaangażowania się 
Komisji Europejskiej, Rady i państw członkowskich UE w zwiększenie wysiłków na 
rzecz zapobiegania szkodliwym skutkom spożywania alkoholu i zapewnienia 
odpowiedniej, merytorycznej reakcji politycznej odzwierciedlającej poważne i 
różnorodne skutki zdrowotne i społeczno-gospodarcze związane z konsumpcją 
alkoholu;

10. przypomina o znaczeniu wymiernych, ograniczonych czasowo celów politycznych i 
odpowiednich mechanizmów monitorowania postępu w celu zapewnienia skutecznej 
realizacji planu działania w poszczególnych państwach członkowskich;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do aktywnego wspierania udoskonalonego 
gromadzenia i analizy danych dotyczących spożycia alkoholu, związanych z tym 
obciążeń oraz bezpośrednich i pośrednich kosztów społecznych, a także do skutecznego 
wykorzystywania odpowiednich danych w unijnych i krajowych strategiach 
politycznych;

12. wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do dokonania przeglądu i 
sprawniejszego wdrażania środków mających na celu ograniczenie sprzedaży alkoholu 
osobom małoletnim, do podejmowania działań na rzecz właściwego uregulowania 
transgranicznej sprzedaży alkoholu w internecie, a także do organizowania kampanii 
służących poszerzaniu wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z jednorazowym 
nadmiernym spożyciem alkoholu przez małoletnich, którzy z większym 
prawdopodobieństwem oddają się takim praktykom, oraz do ograniczenia wypadków 
drogowych powodowanych pod wpływem alkoholu;

13. wzywa państwa członkowskie i Komisję do dokonania przeglądu i zintensyfikowania 
kampanii zwiększających wiedzę na temat spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży;

14. wzywa państwa członkowskie do stosowania od wczesnego wieku ukierunkowanych 
środków uświadamiających i edukacyjnych w ramach strategii prewencyjnych;

15. wzywa państwa członkowskie do wzorowania się na strategii WHO dotyczącej alkoholu 
i do poprawy wczesnego wykrywania szkodliwego spożycia alkoholu w podstawowej 
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opiece zdrowotnej przez propagowanie badań przesiewowych i zapewnienie 
odpowiednich usług pomocniczych przy leczeniu zaburzeń spowodowanych 
spożywaniem alkoholu i pokrewnych przewlekłych stanów chorobowych;

16. wzywa państwa członkowskie do kontynuowania, zintensyfikowania lub opracowania 
strategii politycznych i działań służących propagowaniu zdrowego stylu życia;

17. pilnie wzywa państwa członkowskie do przeanalizowania ich wniosków 
ustawodawczych w celu poprawy zasad etykietowania alkoholu i ostrzeżeń 
zdrowotnych;

18. wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do opracowania odpowiednich 
strategii w celu zaradzenia problemowi nielegalnej i czarnorynkowej sprzedaży 
alkoholu;

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji.


