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B7-0000/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la strategia UE privind alcoolul 
(2014/2505(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la strategia UE privind 
consumul de băuturi alcoolice (O-000000/2014 – B7-0000/2014),

– având în vedere articolul 168 din Tratatul de la Lisabona,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind instituirea celui de al treilea program de acțiune a Uniunii în 
domeniul sănătății (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1350/2007/CE de instituire 
a unui Al doilea program de acțiune comunitară în domeniul sănătății (2008-2013), 

– având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 referitoare la provocările 
demografice și solidaritatea între generații și Rezoluția sa din 6 mai 2010 referitoare la 
reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE,

– având în vedere Declarația politică de la Rio privind factorii sociali determinanți ai 
sănătății, adoptată la 21 octombrie 2011 cu ocazia Conferinței mondiale privind factorii 
sociali determinanți ai sănătății, care a avut loc la Rio de Janeiro;

– având în vedere Raportul anual pe 2011 al Platformei de acțiune a UE în domeniul 
dietei, activității fizice și sănătății1,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 septembrie 2007 privind strategia Uniunii Europene 
de sprijinire a statelor membre în vederea reducerii efectelor nocive ale consumului de 
alcool,

– având în vedere concluziile reuniunii Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, Politică 
Socială, Sănătate și Consumatori din 1-2 decembrie 2011 referitoare la eliminarea 
decalajelor în materie de sănătate în cadrul UE prin intermediul unor acțiuni concertate 
în vederea promovării unor stiluri de viață sănătoase,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) și articolul 115 din Regulamentul său de 
procedură,

A. întrucât consumul dăunător de alcool este cea de-a doua cauză de deces legată de stilul 
de viață din Europa și întrucât dependența de alcool este un factor de risc pentru peste 
60 de boli cronice, printre care se numără bolile hepatice și pancreatita cronică cauzate 
de consumul de alcool și aproape toate celelalte boli digestive, cancer, diabet, boli 
cardiovasculare, obezitate, spectrul tulburărilor alcoolice fetale și tulburări 
neuropsihiatrice, cum ar fi dependența de alcool;

                                               
1 28 iulie 2011
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B. întrucât costurile sociale atribuite direct și indirect consumului de alcool sunt estimate la 
155,8 miliarde de euro în Europa în anul 2010, din care majoritatea (82,9 miliarde euro) 
sunt costuri din afara sistemului medical;

C. întrucât între 5 și 9 milioane de copii trăiesc în familii care sunt afectate negativ de 
consumul de alcool;

D. întrucât reducerea daunelor cauzate de consumul de alcool prin intermediul unor politici 
eficiente va aduce economii considerabile pentru sistemele medicale, având în vedere 
faptul că reducerea consumului dăunător de alcool ar conduce la scăderea dependenței 
de alcool și, prin urmare, la reducerea bolilor cronice, a mortalității cauzate de alcool și 
a costurilor asociate cu consumul de alcool;

E. întrucât protejarea dezvoltării fizice, intelectuale și morale a copiilor și minorilor nu este 
garantată de serviciile media audiovizuale;

F. întrucât mulți cetățeni ai UE nu sunt informați suficient despre pericolele la adresa 
sănătății reprezentate de consumul excesiv de alcool și de dependența de alcool, 
inclusiv, de exemplu, despre bolile de ficat, de pancreas, de tub digestiv, despre cancer, 
bolile cardiovasculare și problemele de sănătate mintală;

G. întrucât Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare nu cuprinde și dispoziții referitoare la băuturile alcoolice,

1. ia act de faptul că, la 22 octombrie 2013, la reuniunea Comitetului pentru politicile și 
acțiunile naționale referitoare la consumul de alcool (CNAPA), Comisia și-a anunțat 
intenția de a lucra la un plan de acțiune european pentru reducerea efectelor nocive ale 
consumului de alcool, plan care va fi prezentat între lunile mai și septembrie 2014;

2. cere Comisiei să prezinte un plan de acțiune european prin care să se ofere un sprijin 
mai consistent guvernelor naționale în lupta împotriva efectelor nocive ale consumului 
de alcool, să se încurajeze prevenirea, precum și promovarea și educația în materie de 
sănătate, diagnosticarea timpurie, un acces mai bun la tratamente, sprijinul continuu 
pentru persoanele afectate și familiile acestora, precum și în cazurile de accidente 
rutiere cauzate de consumul de alcool;

3. îndeamnă Comisia ca, până în decembrie 2014, să prezinte raportul privind instituirea 
obligației de a prezenta informații despre ingredientele și valorile nutritive ale băuturilor 
alcoolice;

4. subliniază faptul că inițiativele de autoreglementare și codurile de conduită ar putea 
proteja în mod mai eficient minorii de efectele negative ale consumului dăunător de 
alcool dacă vor fi însoțite de prevederi legale obligatorii, necesare pentru protecția 
eficientă a minorilor;

5. cere statelor membre să își sporească eforturile pentru a informa publicul larg, în special 
minorii, cu privire la efectele alcoolului și să stabilească o legislație corespunzătoare, 
conform cerințelor;
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6. cere Comisiei Europene să reformeze organizarea Forumului european privind alcoolul 
și sănătatea, să evalueze dacă ONG-urile sunt reprezentate în mod corespunzător și să le 
încurajeze participarea liberă la forum pentru a le ajuta să capete mai multă greutate;

7. îndeamnă Comisia să prezinte planul de acțiune european pentru reducerea efectelor 
nocive ale consumului de alcool cel mai târziu în septembrie 2014;

8. este preocupat de faptul că planul de acțiune ar putea fi influențat în mod 
necorespunzător de orice interese, direct sau prin intermediul Forumului european 
privind alcoolul și sănătatea și, prin urmare, că acest plan nu s-ar concentra pe reducerea 
consumului de alcool, ci că domeniul său de aplicare s-ar limita la interese mai 
restrânse;

9. repetă importanța unui angajament politic puternic din partea Comisiei Europene, 
Consiliului și statelor membre ale UE de a spori eforturile pentru prevenirea efectelor 
nocive ale consumului de alcool și pentru prezentarea unui răspuns politic adecvat, 
bazat pe dovezi, care să reflecte efectele negative grave și diverse asupra sănătății, 
precum și impactul socioeconomic al consumului de alcool;

10. reamintește importanța stabilirii unor obiective politice măsurabile și cu termene fixe, 
precum și a unor mecanisme adecvate de monitorizare a progreselor, pentru a asigura 
punerea în aplicare eficace a planului de acțiune în statele membre;

11. cere Comisiei și statelor membre să sprijine activ îmbunătățirea colectării și procesării 
datelor referitoare la consumul de alcool, la povara reprezentată de acesta și la costurile 
directe și indirecte pentru societate, precum și să promoveze integrarea eficientă a 
datelor relevante în politicile naționale și de la nivelul UE referitoare consumul de 
alcool; 

12. cere Comisiei Europene și statelor membre să revizuiască și să consolideze 
implementarea unor măsuri de restricționare a vânzării de alcool persoanelor minore, să 
ia măsuri prin care să reglementeze în mod adecvat vânzările transfrontaliere de alcool 
pe internet, precum și să organizeze campanii de informare cu privire la pericolele la 
care se expun minorii legate de consumul ocazional excesiv de alcool, deoarece ei sunt 
mai susceptibili să se angajeze în această activitate, și să reducă numărul accidentelor 
rutiere cauzate de consumul de alcool;

13. cere statelor membre și Comisiei să analizeze și să sporească numărul campaniilor de 
informare referitoare la consumul de alcool de către femeile însărcinate;

14. cere statelor membre să pună în aplicare măsuri specifice de informare și educare încă 
de la vârste fragede, ca parte a unor strategii de prevenire;

15. cere statelor membre să se bazeze pe strategia OMS referitoare la consumul de alcool și 
să îmbunătățească depistarea timpurie, în cadrul serviciilor de asistență medicală 
primară, a efectelor nocive ale consumului de alcool, prin promovarea screeningului și 
asigurând serviciile de sprijin adecvate pentru tratamentul tulburărilor cauzate de 
consumul de alcool și al bolilor cronice aferente;
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16. cere statelor membre să continue, să intensifice și/sau să dezvolte politici și acțiuni prin 
care să promoveze stiluri de viață sănătoase;

17. cere statelor membre să își analizeze propunerile legislative cu scopul de a îmbunătăți 
calitatea etichetării și a avertismentelor de sănătate;

18. cere Comisiei Europene și statelor membre să dezvolte strategiile adecvate pentru a 
aborda problema vânzărilor de alcool ilegale și pe piața neagră;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei.


