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B7-0000/2014

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Estratégia da UE em matéria de álcool
(2014/2505 (RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a pergunta à Comissão sobre a estratégia da UE em matéria de álcool 
(O-000000/2014 – B7-0000/2014),

– Tendo em conta o artigo 168.º do Tratado de Lisboa,

– Tendo em conta o REGULAMENTO (UE) N.° …/2014 DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO relativo à instituição de um terceiro Programa de ação 
da União no domínio da saúde (2014-2020) e que revoga a Decisão n.º 1350/2007/CE,

– Tendo em conta as suas resoluções, de 11 de novembro de 2010, sobre os desafios 
demográficos e a solidariedade entre gerações, e de 6 de maio de 2010, sobre a redução 
das desigualdades no domínio da saúde na UE,

– Tendo em conta a Declaração Política do Rio sobre os Determinantes Sociais da Saúde, 
adotada em 21 de outubro de 2011, no Rio de Janeiro, por ocasião da Conferência 
Mundial sobre o mesmo tema,

– Tendo em conta o Relatório Anual 2011 da Plataforma de Ação Europeia em matéria de 
Regimes Alimentares, Atividade Física e Saúde1,

– Tendo em conta a sua Resolução de 5 de setembro de 2007 sobre uma estratégia da 
União Europeia para apoiar os Estados-Membros na minimização dos efeitos nocivos 
do álcool,

– Tendo em conta as conclusões da reunião do Conselho Emprego, Política Social, Saúde 
e Consumidores, de 1-2 de dezembro de 2011, "Vencer as disparidades na saúde, a nível 
da UE, através de uma ação concertada para promover comportamentos e estilos de vida 
saudáveis",

– Tendo em conta o artigo 115.º, n.º 5, e o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que o consumo nocivo de álcool constitui a segunda principal causa de 
doença na Europa relacionada com o estilo de vida e que a dependência do álcool 
representa um fator de risco relativamente a mais de 60 doenças crónicas, 
nomeadamente a hepatite alcoólica, a pancreatite alcoólica e quase todas as outras 
doenças do aparelho digestivo, cancro, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, 
distúrbios associados à síndrome alcoólica fetal e distúrbios neuropsiquiátricos, tais 
como o alcoolismo; 

B. Considerando que os custos sociais direta ou indiretamente imputáveis ao álcool 

                                               
1 28 de julho de 2011
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estavam estimados em 155.8 mil milhões de euros na Europa, em 2010, dos quais a 
maior parte se situa fora do sistema de saúde; 

C. Considerando que aproximadamente 5 a 9 milhões de crianças vivem em agregados 
familiares negativamente afetados pelo álcool;

D. Considerando que mobilizar políticas eficazes para combater os efeitos nocivos do 
álcool facultará poupanças consideráveis nas despesas de saúde, já que a redução do 
consumo nocivo de álcool se traduzirá na redução da dependência do álcool, com 
repercussões nas doenças crónicas, na mortalidade devida ao álcool e nos custos 
resultantes do consumo nocivo de álcool;  

E. Considerando que os serviços audiovisuais não garantem devidamente a proteção do 
desenvolvimento físico, mental e moral das crianças e dos menores de idade;

F. Considerando que muitos cidadãos da UE não estão suficientemente informados sobre 
os perigos para a saúde resultantes do consumo excessivo e da dependência do álcool, 
nomeadamente, e a título de exemplo, doenças do fígado, do pâncreas e do aparelho 
digestivo, bem como cancro, doenças cardiovasculares e problemas de saúde mental;

G. Considerando que o Regulamento (UE) N.° 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativo à informação sobre os géneros 
alimentícios prestada aos consumidores excluía as bebidas alcoólicas das suas 
disposições;

1. Considera que, em 22 de outubro de 2013, durante a reunião do Comité de Política e 
Acção Nacionais em matéria de Álcool (CNAPA), a Comissão anunciou a intenção de 
elaborar um Plano de Ação Europeu destinado a reduzir os malefícios causados pelo 
álcool, a ser lançado entre maio e setembro de 2014;

2. Exorta a Comissão a apresentar o Plano de Ação Europeu para reforçar o apoio prestado 
aos governos nacionais no combate aos malefícios associados ao consumo de álcool, 
encorajar a prevenção e a promoção da saúde e da educação sanitária, diagnóstico 
precoce, um melhor acesso ao tratamento, apoio continuado às pessoas afetadas e 
respetivas famílias, e reduzir os acidentes de viação provocados pelo álcool;

3. Apela à Comissão que apresente um relatório sobre a aplicação dos requisitos em 
matéria de fornecimento de informações sobre os ingredientes das bebidas alcoólicas e 
de informações nutricionais relativas às mesmas até dezembro de 2014;

4. Salienta que iniciativas autorreguladoras e códigos de conduta poderiam surtir mais 
eficácia na proteção dos menores contra o impacto negativo do consumo perigoso de 
álcool, se acompanhados de requisitos juridicamente vinculativos, necessários para 
assegurar a proteção eficaz dos menores;

5. Exorta os Estados-Membros a redobrarem esforços para informar o público em geral, 
em particular os menores, sobre os efeitos do álcool e, sempre que solicitados, a 
legislarem em conformidade;
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6. Apela à Comissão Europeia que reforme a organização do Fórum Europeu "Álcool e 
Saúde", avalie se as ONG estão devidamente representadas e contribua para encorajar a 
sua livre participação no Fórum, a fim de lhes conferir mais peso;

7. Apela à Comissão que apresente o Plano de Ação Europeu para reduzir os malefícios 
ligados ao álcool, o mais tardar, em setembro de 2014;  

8. Manifesta-se preocupado ante a possibilidade de o Plano de Ação ser indevidamente 
influenciado por quaisquer interesses, diretamente ou por via do Fórum Europeu 
"Álcool e Saúde", em virtude do que deixaria de se concentrar na redução do consumo 
de álcool para limitar o seu alcance a uma questão menos importante;

9. Reitera a importância de um forte compromisso europeu por parte da Comissão 
Europeia, Conselho e Estados-Membros da UE em multiplicar os esforços tendentes a 
prevenir os efeitos nocivos do álcool e a dar uma resposta política adequada, assente em 
provas, que reflita os graves e vários impactos para a saúde e socioeconómicos ligados 
ao álcool;

10. Reitera a importância de metas políticas quantificáveis e temporárias e de mecanismos 
adequados para monitorizar os avanços, a fim de garantir uma implementação eficaz do 
Plano de Ação nos Estados-Membros;

11. Apela à Comissão e aos Estados-Membros que apoiem ativamente a melhoria da 
recolha de dados e da análise ao consumo de álcool, os encargos que tal representa e os 
custos diretos e indiretos para a sociedade, e que promovam a integração eficaz dos 
dados pertinentes nas políticas nacionais e da UE em matéria de álcool; 

12. Exorta a Comissão Europeia e os Estados-Membros a que revejam e reforcem a 
implementação de medidas tendentes a limitar a venda de bebidas alcoólicas aos que 
não têm idade legal para as comprar, a que adotem medidas para regulamentar 
devidamente a venda de álcool transfronteiras na Internet, bem como campanhas para 
consciencializar os menores sobre os perigos do consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas, já que são eles quem tem mais probabilidade de o fazer, e no intuito de 
reduzir os acidentes de viação relacionados com o consumo de álcool;

13. Apela aos Estados-Membros e à Comissão que revejam e reforcem as campanhas de 
consciencialização direcionadas para o consumo de álcool pelas grávidas;

14. Exorta os Estados-Membros a que realizem campanhas de consciencialização e de 
educação direcionadas desde a mais tenra idade, como parte integrante das estratégias 
de prevenção;

15. Incita os Estados-Membros a que se baseiem na Estratégia da OMS para o Álcool e a 
que melhorem a deteção precoce do consumo nocivo de álcool, através do rastreamento 
nos cuidados primários, garantindo serviços de apoio adequados para efeito do 
tratamento dos distúrbios ligados ao consumo de álcool e das doenças crónicas afins;

16. Apela aos Estados-Membros que prossigam, intensifiquem e/ou desenvolvam políticas e 
ações que promovam comportamentos e estilos de vida saudáveis;
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17. Apela aos Estados-Membros que examinem as respetivas propostas legislativas de 
forma a melhorar a rotulagem das bebidas alcoólicas e as advertências relativas à saúde;

18. Exorta a Comissão Europeia e os Estados-Membros a definirem estratégias adequadas 
para combater o problema da venda ilegal de álcool e da venda no mercado negro;

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão.


