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B7-0000/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ v oblasti alkoholu
(2014/2505(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na otázku Komisii o stratégii EÚ v oblasti alkoholu (O-000000/2014 – B7-
0000/2014);

– so zreteľom na článok 168 Lisabonskej zmluvy,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../ 2014 o ustanovení 
tretieho akčného programu Únie v oblasti zdravia (2014 – 2020) a o zrušení rozhodnutia 
č. 1350/2007/ES o programe zdravia;

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2010 o demografických výzvach 
a solidarite medzi generáciami a na uznesenie zo 6. mája 2010 o zmierňovaní nerovností 
v oblasti zdravia v EÚ,

– so zreteľom na politické vyhlásenie z Ria o sociálnych determinantoch zdravia, prijaté 
21. októbra 2011 na svetovej konferencii o sociálnych determinantoch zdravia konanej 
v Riu de Janeiro,

– so zreteľom na výročnú správu Platformy EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie za 
rok 20111,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. septembra 2007 o stratégii EÚ na podporu 
členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd spôsobených alkoholom,

– so zreteľom na závery zasadnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie 
a spotrebiteľské záležitosti, ktoré sa konalo 1. – 2. decembra 2011 o vyrovnaní 
rozdielov v zdravotnom stave v rámci EÚ prostredníctvom spoločných opatrení na 
podporu zdravého životného štýlu,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 a článok 115 rokovacieho poriadku,

A. keďže škodlivé požívanie alkoholu je druhou najčastejšou príčinou ochorení súvisiacich 
so životným štýlom v Európe a je rizikovým faktorom vznikom závislosti od alkoholu 
a vyše 60 chronických ochorení vrátane alkoholického ochorenia pečene, alkoholickej 
pankreatitídy a takmer všetkých ochorení tráviaceho ústrojenstva, rakoviny, cukrovky, 
kardiovaskulárnych ochorení, obezity, fetálnych porúch alkoholového spektra 
a neuropsychiatrických porúch, akou je závislosť od alkoholu;

B. keďže sa odhaduje, že sociálne náklady, ktoré možno priamo či nepriamo pripísať 
alkoholu, v roku 2010 dosiahli v Európe 155,8 miliardy EUR, z ktorých väčšina (82,9 
miliardy EUR) bola vynaložená mimo systému zdravotnej starostlivosti;
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C. keďže približne 5 až 9 miliónov detí žije v rodinách negatívne zasiahnutých alkoholom;

D. keďže riešenie škôd spôsobených alkoholom pomocou účinných politík umožní 
dosiahnuť značné úspory v zdravotníctve, pretože obmedzenie škodlivej konzumácie 
alkoholu by viedlo k nižšiemu výskytu závislosti od alkoholu, s ktorou súvisia 
chronické ochorenia, úmrtnosť a náklady spojené s alkoholom;

E. keďže v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb nie je riadne zaručená ochrana 
telesného, duševného a morálneho vývoja detí a maloletých osôb;

F. keďže mnohí občania EÚ nie sú dostatočne informovaní o zdravotných rizikách 
nadmernej konzumácie alkoholu a závislosti od neho, medzi ktoré napríklad patria 
ochorenia pečene, pankreasu a tráviaceho ústrojenstva, ako aj rakovina, 
kardiovaskulárne ochorenia a problémy duševného zdravia;

G. keďže alkoholické nápoje nie sú zahrnuté do pôsobnosti ustanovení nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní 
informácií o potravinách spotrebiteľom;

1. nazdáva sa, že Komisia 22. októbra 2013 na schôdzi Výboru pre národné politiky a 
činnosti v oblasti kontroly alkoholu oznámila svoj zámer vypracovať európsky akčný 
plán pre obmedzenie škôd spôsobených alkoholom, ktorý sa má zaviesť v období od 
mája do septembra 2014;

2. vyzýva Komisiu, aby predložila európsky akčný plán s cieľom poskytnúť lepšiu 
podporu vládam členských štátov v boji proti škodám spôsobených alkoholom, v 
podpore prevencie a propagácie a vzdelávania v oblasti zdravia, v zlepšovaní včasnej
diagnostiky, prístupu k liečbe, nepretržitej podpory postihnutým ľuďom a ich rodinám 
a v oblasti dopravných nehôd spôsobených alkoholom;

3. naliehavo žiada Komisiu, aby do decembra 2014 vypracovala správu o uplatňovaní 
požiadaviek na poskytovanie informácií o zložení a nutričnom obsahu alkoholických 
nápojov;

4. zdôrazňuje, že samoregulačné iniciatívy a kódexy správania by mohli účinnejšie chrániť 
maloleté osoby pred negatívnym vplyvom nebezpečnej konzumácie alkoholu, keby ich 
sprevádzali právne záväzné požiadavky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie účinnej 
ochrany maloletých osôb;

5. vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie, pokiaľ ide o informovanosť širokej 
verejnosti, najmä maloletých osôb, o účinkoch alkoholu a aby v prípade potreby prijali 
príslušné právne predpisy;

6. vyzýva Európsku komisiu, aby zmenila organizáciu Európskeho fóra pre problematiku 
alkoholu a zdravia, aby preskúmala, či sú v ňom riadne zastúpené mimovládne 
organizácie a aby sa snažila o povzbudenie ich voľnej účasti vo fóre, a tým posilnila ich 
význam;

7. naliehavo žiada Komisiu, aby najneskôr do septembra 2014 predložila európsky akčný 
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plán pre obmedzenie škôd spôsobených konzumáciou alkoholu;

8. vyjadruje znepokojenie nad tým, že tento akčný plán by mohol byť nevhodne 
ovplyvnený rôznymi záujmami, či už priamo alebo prostredníctvom Európskeho fóra 
pre problematiku alkoholu a zdravia, a že by sa teda nemusel zameriavať na zníženie 
konzumácie alkoholu, ale skôr na obmedzenie rozsahu pôsobnosti na užší záujem;

9. opakovane zdôrazňuje, že je dôležité, aby Európska komisia, Rada a členské štáty EÚ 
preukázali pevné politické odhodlanie a zvýšili úsilie v oblasti prevencie škôd 
spôsobených alkoholom a poskytli vhodnú politickú reakciu založenú na skutočných 
poznatkoch, ktorá by odrážala vážne a rôznorodé zdravotné, sociálno-ekonomické 
vplyvy škôd spôsobených alkoholom;

10. pripomína, že na zabezpečenie účinného vykonávania akčného plánu vo všetkých 
členských štátoch je dôležité mať k dispozícii merateľné, časovo obmedzené ciele 
politiky a vhodné mechanizmy na monitorovanie pokroku;

11. žiada Komisiu a členské štáty, aby aktívne podporovali zlepšenie zhromažďovania 
a rozboru údajov o konzumácii alkoholu, o záťaži, ktorú predstavuje, a o jej priamych 
a nepriamych nákladoch pre spoločnosť a aby presadzovali účinné začlenenie 
príslušných údajov do stratégií v oblasti alkoholu na úrovni EÚ a členských štátov; 

12. vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby preskúmali a posilnili vykonávacie 
opatrenia na obmedzenie predaja alkoholu osobám, ktoré nedosiahli zákonný vek na 
nákup alkoholu, ďalej aby prijali opatrenia na náležitú reguláciu cezhraničného predaja 
alkoholu na internete a aby usporiadali kampane na zvýšenie povedomia 
o nebezpečenstve ťažkého nárazového pitia pre maloleté osoby, u ktorých je najväčšia 
pravdepodobnosť zapájania sa do tejto činnosti, a aby obmedzili dopravné nehody 
súvisiacich s alkoholom; 

13. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby preskúmali a posilnili osvetové kampane 
namierené na konzumáciu alkoholu tehotnými ženami;

14. vyzýva členské štáty, aby v rámci preventívnych stratégií prevencie vykonávali cielené 
informačné a vzdelávacie činnosti už od útleho veku;

15. vyzýva členské štáty, na základe stratégie WHO v oblasti alkoholu zdokonalili včasné 
zisťovanie škodlivej konzumácie alkoholu v rámci primárnej starostlivosti, a to 
podporou preventívnych zdravotných vyšetrení a zabezpečením primeraných služieb pre 
liečbu porúch spôsobených konzumáciou alkoholu a súvisiacich chronických ochorení;

16. vyzýva členské štáty, aby pokračovali v politikách a opatreniach na propagáciu 
zdravého životného štýlu, aby tieto politiky a opatrenia posilňovali a/alebo rozvíjali;

17. naliehavo žiada členské štáty, aby preskúmali svoje legislatívne návrhy s cieľom zlepšiť 
označovanie alkoholu a zdravotné upozornenia;

18. vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby vytvorili primerané stratégie na boj proti 
problému nezákonného predaja alkoholu a čierneho trhu s alkoholom;
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19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii.


