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B7-0000/2014

Europaparlamentets resolution om EU:s alkoholstrategi
(2014/2505(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av frågan till kommissionen om EU:s alkoholstrategi (O-000000/2014 –
B7-0000/2014),

– med beaktande av artikel 168 i Lissabonfördraget,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om 
inrättande av ett tredje program för unionens åtgärder på hälsoområdet (2014–2020) och 
om upphävande av beslut nr 1350/2007/EG,

– med beaktande av sina resolutioner av den 11 november 2010 om den demografiska 
utmaningen och solidariteten mellan generationerna och av den 6 maj 2010 om att minska 
ojämlikhet i hälsa i EU,

– med beaktande av den politiska förklaringen om bestämningsfaktorer för hälsa som antogs 
vid världskonferensen om sociala bestämningsfaktorer för hälsa i Rio de Janeiro den 
21 oktober 2011,

– med beaktande av årsrapporten från 2011 för EU:s handlingsplattform för åtgärder för 
kost, fysisk aktivitet och hälsa1,

– med beaktande av sin resolution av den 5 september 2007 om en EU-strategi för att stödja 
medlemsstaterna i arbetet med att minska de alkoholrelaterade skadorna,

– med beaktande av slutsatserna från rådets (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård 
samt konsumentfrågor) sammanträde den 1–2 december 2011 om utjämning av 
skillnaderna i hälsa i EU genom samordnade åtgärder för att främja en hälsosam livsstil,

– med beaktande av artiklarna 110.2 och 115 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Skadlig alkoholkonsumtion är den näst vanligaste livsstilsrelaterade sjukdomsorsaken i 
Europa och alkoholberoende utgör en riskfaktor för över 60 kroniska sjukdomar, bland 
annat alkoholbetingade leversjukdomar, alkoholbetingad kronisk 
bukspottkörtelinflammation och nästan alla andra matsmältningssjukdomar, cancer, 
diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, fetma, fetala alkoholspektrumstörningar och 
neuropsykiatriska syndrom såsom alkoholberoende.

B. De direkta och indirekta samhällskostnaderna till följd av alkoholen beräknades 2010 
uppgå till 155,8 miljarder euro i Europa, varav merparten (82,9 miljarder euro) låg utanför 
hälso- och sjukvårdssystemet.

                                               
1 28.7.2011.
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C. Uppskattningsvis 5–9 miljoner barn lever i familjer där de är utsatta för alkoholens 
negativa effekter.

D. Effektiva insatser för att bekämpa de alkoholrelaterade skadorna skulle ge avsevärda 
besparingar för hälso- och sjukvården, med tanke på att en minskning av den skadliga 
alkoholkonsumtionen skulle minska alkoholberoendet och därmed de kroniska 
sjukdomarna och de alkoholrelaterade dödsfallen och kostnaderna.

E. Skyddet för barns och minderårigas fysiska, mentala och moraliska utveckling garanteras 
inte tillräckligt i de audiovisuella medierna.

F. Många EU-medborgare är dåligt informerade om hälsofarorna med överdriven 
alkoholkonsumtion och alkoholberoende, t.ex. lever-, bukspottkörtel- och 
mag-tarmsjukdomar, liksom cancer, hjärt-kärlsjukdomar och psykisk ohälsa.

G. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om 
tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna tar inte upp alkoholhaltiga 
drycker i sina bestämmelser.

1. Europaparlamentet noterar att kommissionen vid sitt möte med kommittén för nationell 
alkoholpolitik och alkoholrelaterade åtgärder (CNAPA) den 22 oktober 2013 förklarade sin 
avsikt att arbeta för en EU-handlingsplan för att minska alkoholrelaterade skador, vilken 
kommer att lanseras mellan maj och september 2014. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram EU-handlingsplanen för att ge 
de nationella regeringarna ett bättre stöd i att bekämpa alkoholrelaterade skador, 
uppmuntra förebyggande arbete, hälsofrämjande åtgärder och utbildning, tidiga diagnoser, 
förbättrad tillgång till behandling, fortlöpande stöd till drabbade och deras familjer samt 
bekämpa alkoholrelaterade olyckor.

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utarbeta en rapport om 
tillämpningen av kraven att tillhandahålla information om ingredienser och näringsinnehåll 
på alkoholhaltiga drycker senast i december 2014.

4. Europaparlamentet understryker att initiativ om självreglering och uppförandekoder mer 
effektivt skulle kunna skydda minderåriga från den riskfyllda alkoholkonsumtionens 
skadliga effekter om de åtföljdes av rättsligt bindande krav för att garantera ett effektivt 
skydd av minderåriga.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka informationen till allmänheten, 
särskilt till minderåriga, om alkoholens effekter och om så krävs lagstifta om detta.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att reformera organisationen av det 
europeiska forumet för alkohol och hälsa, för att utvärdera om de icke-statliga 
organisationerna är ordentligt representerade samt uppmuntra dem att fritt delta i forumet 
för att ge dem extra tyngd.

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att lägga fram EU-handlingsplanen 
om att minska alkoholrelaterade skador senast i september 2014.
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8. Europaparlamentet är oroligt för att handlingsplanen skulle kunna påverkas otillbörligt av 
andra intressen, direkt eller via det europeiska forumet för alkohol och hälsa, och inte 
inriktas på minskad alkoholkonsumtion utan på snävare intressen, och därmed få 
en begränsad räckvidd.

9. Europaparlamentet upprepar vikten av ett starkt politiskt åtagande från kommissionens, 
rådets och medlemsstaternas sida för att stärka förebyggande insatser mot 
alkoholrelaterade skador och göra en adekvat evidensbaserad politisk insats för att bemöta 
de allvarliga och mångsidiga hälsoeffekterna och socioekonomiska effekterna av 
alkoholrelaterade skador.

10. Europaparlamentet påminner om betydelsen av mätbara, tidsbegränsade politiska mål och 
lämpliga mekanismer för att övervaka framstegen och säkerställa ett effektivt 
genomförande av handlingsplanen i samtliga medlemsstater.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt stödja 
förbättrad datainsamling och analys av alkoholkonsumtion, dess börda och direkta och 
indirekta kostnader för samhället, och arbeta för att relevanta data tas med i EU:s och 
medlemsstaternas alkoholpolitik. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se över och stärka 
genomförandet av restriktioner mot alkoholinköp för personer som inte uppnått laglig 
ålder, vidta åtgärder för att ordentligt reglera den gränsöverskridande alkoholförsäljningen 
på nätet och lansera upplysningskampanjer om farorna med hetsdrickande som riktar sig 
till minderåriga – eftersom detta beteende är vanligare bland minderåriga – samt minska 
alkoholrelaterade trafikolyckor.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se över och stärka 
upplysningskampanjerna om alkoholkonsumtion som riktar sig till gravida.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att som en del av de förebyggande 
strategierna genomföra riktade upplysnings- och utbildningsåtgärder från tidig ålder.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bygga vidare på WHO:s alkoholstrategi 
och förbättra den tidiga upptäckten av skadlig alkoholkonsumtion i primärvården genom 
att främja kontroller och säkerställa lämpliga stödinsatser för att behandla alkoholmissbruk 
och relaterade kroniska sjukdomar.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta och fördjupa sina befintliga 
strategier och insatser, och/eller ta fram nya, för att främja en hälsosam livsstil.

17. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att granska sina 
lagstiftningsförslag för att förbättra alkoholmärkningen och hälsovarningarna.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta lämpliga 
strategier för att angripa problemet med olaglig alkoholförsäljning och handel med alkohol 
på svarta marknaden.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen.


