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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES stratēģiju dalībvalstu atbalstam alkohola radītā kaitējuma mazināšanai
(2007/2005(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 152. pantu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par ES stratēģiju dalībvalstu atbalstam alkohola radītā 
kaitējuma mazināšanai (COM(2006)0625),

– ņemot vērā Padomes 2001. gada 5. jūnija ieteikumu 2001/458/EK attiecībā uz alkohola 
lietošanu jauniešu, īpaši bērnu un pusaudžu vidū1,

– ņemot vērā Padomes 2001. gada 5. jūnija secinājumus par Kopienas stratēģiju alkohola 
radītā kaitējuma mazināšanai2,

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 6. aprīļa ieteikumu 2004/345/EK par tiesību aktu 
īstenošanu ceļu satiksmes drošības jomā3,

– ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2001. gada Stokholmas deklarāciju
par jauniešiem un alkoholu,

– ņemot vērā vairākus Eiropas Kopienu Tiesas spriedumus (Franzen lieta (C-189/95), 
Heinonen lieta (C-394/97), Gourmet lieta (C-405/98), Catalonia lieta (C-190 un C-
179/90), Loi Evin lieta (C-262/02 un C-429/02)),

– ņemot vērā PVO 2005. gada 25. maija rezolūciju par kaitējošas alkohola lietošanas 
izraisītām sabiedrības veselības problēmām (WHA 58.26),

– ņemot vērā PVO Eiropas reģiona 1999. gada programmas „Veselība 21” 12. mērķi, kā arī 
2000.–2005. gada rīcības plānu attiecībā uz alkoholu,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2007),

A. tā kā Eiropā acīmredzami pastāv problēma saistībā ar kaitējošu alkohola lietošanu, kas 
izraisa lielu daļu slimību un nāves gadījumu, jo īpaši jauniešu vidū, un tā kā pašlaik visās 
dalībvalstīs nepieciešams sekmēt saprātīgus alkohola lietošanas paradumus;

  
1 OV L 161, 16.6.2001., 38. lpp.
2 OV C 175, 20.6.2001., 1. lpp.
3 OV L 111, 17.4.2004., 75. lpp.
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B. tā kā pārmērīga alkohola lietošana ir veselību ietekmējošs faktors, jo tā izraisa atkarību, un 
tā kā EK līguma 152. pantā ir noteikta Eiropas Savienības kompetence un atbildība risināt 
sabiedrības veselības problēmas, šajā jomā papildinot dalībvalstu darbības;

C. tā kā ES ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm var veikt pasākumus, lai novērstu alkohola 
izraisītus veselības traucējumus, kā arī visas ar pārmērīgu alkohola lietošanu saistītās 
sekundārās sekas, piemēram, augļa alkohola sindromu, aknu slimības, vēzi, paaugstinātu 
asinsspiedienu, sirds un asinsvadu pataloģijas, agresīvu uzvedību, jo īpaši ģimenē, ceļu 
satiksmes negadījumus, nelaimes gadījumus darba vietās un vardarbību;

D. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa ir atkārtoti apstiprinājusi, ka alkohola radītā kaitējuma 
apkarošana ir svarīgs un pastāvīgs mērķis sabiedrības veselības jomā;

E. tā kā alkohola lietošanas paradumi un tradīcijas dažādos Eiropas Savienības reģionos 
ievērojami atšķiras un tā kā šis fakts ir jāņem vērā, definējot Eiropas kopējo pieeju 
problēmām, kas saistītas ar alkoholu; tā kā nav iespējams izstrādāt visām ES dalībvalstīm 
paredzētu kopēju, vienotu alkoholisma apkarošanas politiku, taču katrai dalībvalstij būtu 
jāizvērtē alkohola radītā kaitējuma raksturs un jāsniedz vietējiem apstākļiem piemēroti 
risinājumi;

F. tā kā ir jādefinē saprātīgs alkohola lietošanas veids un tas jāpopularizē sabiedrībā ar 
Eiropas mēroga kampaņām, un tā kā ir jāveic stingri pasākumi, lai novērstu pārmērīgu 
alkohola lietošanu, jo īpaši transportlīdzekļu vadītāju un strādnieku vidū, un lai atturētu no 
alkohola lietošanas nepilngadīgas personas un grūtnieces,

1. atzinīgi vērtē Komisijas pieeju, kas pausta paziņojumā par alkohola nepareizu lietošanu un 
tā kaitīgo ietekmi uz veselību;  tomēr aicina Komisiju ierosināt konkrētākus pasākumus, 
kas adresēti grupām, kurām visvairāk nepieciešama aizsardzība, piemēram, jauniešiem un 
grūtniecēm, kā arī visaugstākā riska kategorijām, piemēram, transportlīdzekļu vadītājiem 
un strādniekiem;

2. atzīst, ka mērenā alkohola lietošanā nav jāsaskata pārmērīgs ļaunums un ka to var uzskatīt 
par daļu no Eiropas kultūras mantojuma un dzīves stila; turklāt atzīst, ka mērens alkohola 
patēriņš, t.i. 10 grami dienā saskaņā ar PVO Eiropas Reģionālā biroja 2000.–2005. gada 
darbības plānu alkohola jomā (EAPA), palīdz pusmūža cilvēkiem samazināt sirds un 
asinsvadu slimību un sirds išēmiskās slimības risku un ka labklājības līmenis nosaka to, 
cik saprātīgi tiek lietots alkohols;  atzīst, ka lielākajai daļai cilvēku, kas lieto alkoholu, ir 
raksturīgs mērens patēriņš un ka pārmērīga alkohola lietošana nav dominējošs uzvedības 
veids;

3. atzīst, ka uz faktiem balstīti pasākumi un zinātniski pamatoti izvērtējumi ir apliecinājuši 
savu efektivitāti un rentabilitāti; tādēļ aicina dalībvalstis un visas ieinteresētās puses 
palielināt resursus informācijas un profilakses kampaņām un programmām;

4. norāda, ka vissteidzamāk risināmais uzdevums pārmērīgas alkohola lietošanas 
apkarošanas jomā ir saistīts ar alkohola ietekmi uz jauniešiem, jo viņi ir uzņēmīgāki pret 
fiziskām un morālām ciešanām, kā arī pret sociālo kaitējumu, ko var izraisīt pašu jauniešu 
vai arī citu cilvēku alkohola lietošana;
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5. pauž bažas par pieaugošo alkohola patēriņu jauniešu vidū un ņem vērā satraucošo 
tendenci, ka jaunieši mēdz arvien agrāk uzsākt alkohola lietošanu līdztekus ar tādu 
bīstamu rīcību, kā epizodiska pārmērīga alkohola lietošana, vienlaicīga alkohola un 
narkotiku lietošana, kā arī transportlīdzekļa vadīšana dzērumā;

6. lai sekmīgāk cīnītos ar risku, kas saistīts ar pārmērīgu alkohola patēriņu jauniešu vidū, 
aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt šādus pasākumus:

i) uzsākt izglītojošas kampaņas par riskiem, kas saistīti ar pārmērīgu alkohola 
lietošanu, jo īpaši ar bērniem un pusaudžiem domātu skolu izglītības programmu 
starpniecību, un īpaši viņu vecākiem veltītām programmām, lai sagatavotu viņus 
sarunām ģimenes lokā par alkohola izraisītām problēmām,

ii) ierobežot jauniešu piekļuvi alkoholiskajiem dzērieniem un šo dzērienu pieejamību, 
piemēram, stingri piemērojot spēkā esošos normatīvos aktus, ar kuriem aizliedz 
alkohola pārdošanu jauniešiem, pastiprinot pārdevēju un izplatītāju, īpaši 
lielveikalu un mazumtirdzniecības vietu pārbaudes, kā arī ieviešot elektronisko 
identifikāciju alkohola tirdzniecības automātu izmantošanai, līdzīgi kā cigarešu 
tirdzniecības gadījumā,

iii) iesaistīt mazumtirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas nozares tādu konkrētu 
pasākumu izstrādāšanā un īstenošanā, ar kuru palīdzību tiktu novērsta alkohola un 
gāzētu alkoholisku dzērienu pārdošana jauniešiem,

iv) pievērst sevišķu uzmanību tādiem dzērieniem kā alkoholiskie kokteiļi, kuru īpašā 
mērķgrupa ir jaunieši, ļaujot patērētajiem nepārprotami konstatēt, ka šie dzērieni ir 
alkoholiski un to pārdošana jauniešiem ir aizliegta;  turklāt atbalstīt šo dzērienu 
aplikšanu ar augstākiem nodokļiem,

v) pieņemt kopīgu, valsts līmenī ieviešamu tiesisko regulējumu, iekļaujot tajā 
noteikumu minimumu attiecībā uz vecuma ierobežojumu alkoholisko dzērienu 
pārdošanai jauniešiem,

vi) visā Eiropā noteikt, ka jauniem transportlīdzekļu vadītājiem pieļaujamais alkohola 
līmenis ir 0 promiles, kā tas ierosināts Parlamenta 2007. gada 18. janvāra rezolūcijā 
par Eiropas rīcības programmu ceļu satiksmes drošībai1,

vii) nodrošināt plašākas iespējas kā pašam uzzināt un pārbaudīt alkohola koncentrāciju 
asinīs (AKA), tostarp izmantojot kalkulatorus internetā, kā arī plaši pieejamu 
alkohola līmeņa testēšanu (alkometrus), jo īpaši diskotēkās, bāros un stadionos, kā 
arī uz automaģistrālēm un autoceļiem kopumā, it īpaši naktīs,

viii) veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai maksimāli pastiprinātu transportlīdzekļu 
vadītāju pārbaudes par braukšanu dzērumā, izveidojot Eiropas līmenī kopīgu 
noteikumu minimumu attiecībā uz pārbaužu biežumu,

ix) piemērot bargākas sodus par transportlīdzekļa vadīšanu dzērumā, piemēram, 

  
1 Pieņemtie teksti P6_TA(2007)0009.
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pagarinot autovadītāja tiesību atņemšanas un transportlīdzekļa konfiskācijas laiku,

x) aicināt dalībvalstis nodrošināt sabiedriskā transporta izmantošanas alternatīvu 
vadītājiem, kuri lietojuši alkoholu,

xi) ar izglītojošu pasākumu palīdzību veicināt „izraudzītā vadītāja” programmu („kurš 
pie stūres, tas nedzer”) izplatību,

xii) izsludināt Eiropas balvu par labāko skolām un jauniešiem adresēto kampaņu pret 
pārmērīgu alkohola lietošanu,

xiii) pastiprināt labākās prakses apmaiņu starp atsevišķu valstu policijas spēkiem 
attiecībā uz jauniešu, kas vada transportlīdzekli dzērumā, pārbaužu veikšanu,

xiv) veicināt iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt turpmāku psiholoģisko palīdzību 
jauniešiem, kas ievietoti slimnīcā sakarā ar akūtu saindēšanos ar alkoholu;

7. uzskata, ka steidzami jārisina jauniešiem adresētu alkoholisku dzērienu reklāmas 
jautājums;

8. aicina Komisiju Eiropas līmenī ieviest vienotus noteikumus par alkoholisko dzērienu 
reklāmu pārraidīšanas laiku;

9. uzsver nepieciešamību sankcionēt pilnīgi vai daļēji jauniešiem paredzētu sporta un 
kultūras pasākumu rīkošanu alkohola zīmolu aizbildniecībā;

10. aicina Komisiju veicināt iniciatīvas, kuru mērķis ir medicīnas paraugprakses apmaiņa, kā 
arī veicināt informatīvās kampaņas, lai padziļinātu izpratni par pārmērīgas alkohola 
lietošanas risku;

11. vienlaicīgi aicina Komisiju veicināt tādu instrumentu izplatību kā Pasaules Veselības 
organizācijas izstrādāto AUDIT testu (Alcohol Use Disorders Identification test – ar 
alkohola lietošanu saistītu traucējumu identifikācijas tests), kas ļauj ātri identificēt 
cilvēkus ar paaugstinātu riska faktoru, pirms viņi paši atzīst, ka viņiem ir problēmas ar 
alkoholu; atzīst, ka savlaicīgas, neformālas ģimenes ārstu un pacientu sarunas ir viens no 
efektīvākajiem līdzekļiem, lai informētu pacientus par riskiem, kas saistīti ar pārmērīgu 
alkohola lietošanu, un lai sekmētu šo personu attieksmes izmaiņas;

12. uzskata, ka nepieciešams labāk informēt sievietes par alkohola lietošanas nelabvēlīgo 
ietekmi grūtniecības laikā, jo īpaši par augļa alkohola sindromu, lai nepieļautu, ka 
jaundzimušos bērnus skar šī slimība; turklāt ierosina, ka veselības aprūpes iestāžu 
personālam, kas sniedz pirmsdzemdību aprūpi, ir jābūt apmācītam iespējami agrāk 
identificēt potenciālos veselībai kaitējošas alkohola lietošanas gadījumus, lai palīdzētu 
šīm sievietēm pilnībā atteikties no alkohola lietošanas grūtniecības laikā;

13. uzskata, ka Komisijai un dalībvalstīm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai apkarotu 
alkohola kaitīgo ietekmi uz sabiedrību, piemēram, vardarbību ģimenē; aicina sniegt 
pastiprinātu sociālo atbalstu ģimenēm, kuras ir skāris alkoholisms, kā arī īpašu sociālo 
palīdzību bērniem ģimenēs, kurās pastāv ar alkoholu saistītas problēmas; ierosina 
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izveidot palīdzības tālruņa līniju ziņojumiem par tādiem vardarbības gadījumiem ģimenē, 
kuru cēlonis ir alkohols;

14. uzskata, ka ir svarīgi ES un dalībvalstu darba likumdošanas jomā risināt ar alkohola 
lietošanu darba vietā saistītās problēmas, iedrošinot attiecīgās personas meklēt palīdzību, 
tomēr atgādina, ka vienmēr pienācīgi jāievēro privātās dzīves aizsardzība un personas 
tiesības; mudina darba devējus pievērst sevišķu uzmanību alkohola lietošanai darba vietā, 
īstenojot profilaktiska rakstura izglītojošas programmas un sniedzot palīdzību 
darbiniekiem ar alkohola problēmām, ņemot vērā to, ka alkohola lietošana darbā ir 
pilnībā jāaizliedz;

15. ir pārliecināts, ka viena no EU prioritātēm ir alkohola izraisīto ceļu satiksmes negadījumu 
daudzuma un ar tiem saistītā kaitējuma samazināšana (17000 nāves gadījumu gadā); lai 
labāk risinātu ceļu satiksmes problēmas, kas saistītas ar pārmērīgu alkohola lietošanu, 
aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt šādus pasākumus:

i) ievērojami pastiprināt pārbaudes, lai noteiktu alkohola koncentrāciju asinīs, Eiropas 
līmenī definējot noteikumu minimumu attiecībā uz pārbaužu biežumu un vietām, 
kurās šīs pārbaudes jāpastiprina (automaģistrāles, autoceļi, bāri, diskotēkas, it īpaši 
naktīs),

ii) veicināt lielākus sodus par transportlīdzekļa vadīšanu dzērumā, piemēram, 
pagarināt autovadītāja tiesību atņemšanas laiku,

iii) veicināt, lai par maksimālo alkohola līmeni asinīs tiktu noteikti 0,5g/l tādu 
transportlīdzekļu vadītājiem, kuru vadīšanai nepieciešamas A vai B kategorijas 
autovadītāja tiesības, un 0,2 g/l tādu transportlīdzekļu vadītājiem, kuru vadīšanai 
nepieciešamas augstākas kategorijas autovadītāja tiesības, kā arī visiem 
profesionālajiem transportlīdzekļu vadītājiem;

16. uzsver, ka jāveicina visi efektīvie pasākumi, lai novērstu transportlīdzekļu vadīšanu 
dzērumā; aicina turpināt „antialkohola atslēgu” sistēmu un citu instrumentu attīstīšanu, 
kas mehāniski nepieļauj transportlīdzekļa vadīšanu dzērumā, jo īpaši profesionālajiem 
transportlīdzekļu vadītājiem;

17. aicina Komisiju uzsākt vai atbalstīt informatīvās kampaņas par pārmērīgas alkohola 
lietošanas negatīvo ietekmi uz fizisko un garīgo veselību, kā arī uz sociālo labklājību;

18. mudina dalībvalstis risināt nelegālās alkohola tirdzniecības problēmu, veikt pārdošanai 
domātā alkohola kvalitātes pārbaudi un pastiprināt mājas apstākļos ražotu alkoholisko 
produktu (piemēram, destilātu) kontroli, jo tie var apdraudēt cilvēku dzīvības;

19. aicina visas ieinteresētās puses Komisijas izveidotā foruma „Veselība un alkohols” 
ietvaros veicināt konkrētu pasākumu un programmu īstenošanu, lai cīnītos ar alkohola 
radītajiem kaitējumiem, pieņemot, ka galvenais šī foruma mērķis būs labākās prakses 
apmaiņa; aicina arī visas puses apkopot solījumus uzņemties saistības, kas izskanējuši 
iniciatīvās, nodrošināt pasākumu atbilstīgu vērtēšanu un pārraudzīt to īstenošanu;

20. atgādina, ka aizliegts lietot veselīguma norādes uz alkoholiskiem dzērieniem, savukārt 
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uzturvērtības norādes ir ierobežotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma 
norādēm uz pārtikas produktiem1;

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.

  
1 OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp. Labotā versija publicēta OV L 12, 18.1.2007., 3. lpp.
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PASKAIDROJUMS

Visās Eiropas Savienības valstīs ir līdz satraucošiem apmēriem samilzušas problēmas, ko rada 
alkohola pārmērīga lietošana, lai gan katrā kultūrā, katrā reģionā un katrā valstī ar alkohola 
lietošanu ir saistīti atšķirīgi ieradumi un kultūras tradīcijas.

Parasti, pamatojoties uz atšķirībām, kas pastāv starp Eiropas dienvidiem un ziemeļiem, tiek 
uzskatīts, ka starp tiem pastāv būtiska šķirtne. Piemēram, tiek runāts par reģioniem, kuru 
kultūra ir „atļaujoša” un kuros no vienas paaudzes otrai tiek nodota tūkstošiem gadus veca 
tradīcija, turklāt tas notiek kopš bērnības. Atbilstoši šīm tradīcijām vīnu pasniedz kopā ar 
ēdienu, un tas to bagātina. Šī kultūra noraida alkohola pārmērīgu lietošanu, un tiek uzskatīts, 
ka alkohola patēriņš ir saistīts ar vietējo kultūras mantojumu un tradīcijām. Šī kultūra atšķiras 
no „atturības” kultūras, kurā alkohola psihoaktīvās īpašības gandrīz nemaz nesaista ar 
ikdienas dzīvi. Tajās tiek atbalstīta alkohola lietošana ārpus ēdienreizēm, jo īpaši nedēļas 
nogalēs, un lielā daudzumā. Šāds alkohola lietošanas veids atvieglo sociālo attiecību 
veidošanu, un tā nolūks ir atbrīvoties un konformisma un „stīvuma”, ko uzspiež sociālās 
normas.

Tomēr jau kopš vairākām desmitgadēm Eiropā notiek pārmaiņas. Tās kopumā raksturo tas, ka 
uzvedība saistībā ar dzērienu lietošanu dalībvalstīs kļūst līdzīgāka, jo īpaši starp jauniešiem, 
kas alkoholu arvien vairāk lieto ar mērķi atvieglot sociālo attiecību veidošanu un psihotropā 
nolūkā.

Vairāku struktūru, valsts iestāžu, apvienību un tirgus dalībnieku veiktie pētījumu liecina, ka 
starp Eiropas iedzīvotājiem ir parādījusies neliela, bet tomēr satraukumu izraisoša tendence 
neatbilstošā veidā lietot alkoholiskos dzērienus, kura dažreiz robežojas ar patiešām pārmērīgu 
alkohola lietošanu.

Tāpēc, lai gan alkohola mērenu lietošanu var uzskatīt par aspektu, kas pats par sevi nav 
negatīvs, bet raksturo vairāku tautu kultūru un tradīcijas, tomēr ir jāuzskata, ka alkohola 
pārmērīga lietošana rada nelabvēlīgas sekas Eiropas iedzīvotāju labklājībai. Visi tiešām zina, 
ka alkohola lietošana var būt kaitīga veselībai un ka tai var būt tiešas sekas, piemēram, 
satiksmes negadījumi, sliktas attiecības ģimenē un arī slikta attieksme pret bērniem, kā arī 
agresīvas uzvedības gadījumu skaita un nepilngadīgo ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu 
skaita pieaugums.

Dati par alkohola pārmērīgas lietošanas ietekmi uz Eiropas sabiedrību izraisa noteiktas 
pārdomas. Piemēram, Eiropas Komisijas veiktajos pētījumos ir minēts, ka Eiropā ir 
tūkstošiem nāves gadījumu alkohola pārmērīgas lietošanas dēļ un un vairāk nekā puse no tiem 
ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, kas saistīti ar alkohola lietošanu. Alkohola 
pārmērīga lietošana izraisa 16 % no visiem gadījumiem, kas saistīti ar sliktu izturēšanos pret 
bērniem ģimenē. Bez tam Eiropas Savienībā 60 000 personas cieš no augļa alkohola 
sindroma.

Šīm problēmām ir nepieciešams atbilstošs risinājums Eiropas līmenī. Dalībvalstis ir centušās 
novērst ar alkohola pārmērīgu lietošanu saistītās problēmas un tās samazināt ar PVO 
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palīdzību. Tomēr pasākumi, ko veic valsts līmenī, katrā valstī ir citādi, un izmantotie 
paņēmieni ievērojami atšķiras, tādējādi samazinot īstenoto pasākumu efektivitāti, jo īpaši 
attālākos reģionos.

Šo iemeslu dēļ alkohola pārmērīgas lietošanas apkarošanai ir nepieciešama Eiropas mēroga 
pievienotā vērtība, ņemot vērā to, ka saskaņā ar Līguma 152. pantu Eiropas Savienības 
kompetencē ir papildināt dalībvalstu rīcību un ka dalībvalstu kultūru daudzveidības dēļ ir 
ārkārtīgi grūti vai pat neiespējami piedāvāt vienotu modeli visām 27. Eiropas valstīm.

Tomēr ir iespējams veikt pamatpasākumus un mudināt iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, kā arī 
sniegt informāciju par kaitējumu, ko nodara alkohola pārmērīga lietošana, palielināt ražotāju 
un tirgotāju atbildību, lūgt šīs nozares dalībnieku atbalstu, iesaistīt skolu un ģimeni, paust 
vēstījumu, kas varētu kalpot par paraugu jauniešiem, un paaugstināt vismazāk aizsargāto 
personu informētību par riskiem, kam tās sevi pakļauj.

Šie pasākumi ir jāveic saskaņā ar vispārēju stratēģiju, kura paredzētu valsts līmenī veikto 
noteikumu un pasākumu koordināciju un informācijas un labas prakses apmaiņu. Referents ir 
pārliecināts, ka ir apņēmīgi jārīkojas, veicot pasākumus, kas ir pierādījuši savu efektivitāti.

Pirmkārt, es uzskatu, ka informatīvās kampaņās, ko veic vairākos līmeņos – vai nu ģimenē, 
vai skolā un plašsaziņas līdzekļos –, ir jāizplata precīza informācija.

PVO visjaunākie pētījumi liecina, ka šāda veida informācijas kampaņas ar mērķi palielināt 
sabiedrības izpratni ir sevišķi efektīvas un ka šāda tipa iniciatīvas ir jāveicina.

Otrkārt, lai gan Komisijas paziņojums, kura pamatā galvenokārt ir alkohola pārmērīgas 
lietošanas apkarošanas piecas prioritātes, ir jāvērtē atzinīgi, pasākumi Eiropas Savienības 
līmenī būtu pirmkārt jāveic jauniešu aizsardzībai.

Sekas, ko rada alkohola pārmērīga lietošana jauniešu vidū, ir nepārprotami pierādītas. Turklāt 
šī parādība ir saistīta ar to, ka alkoholiskos dzērienus sāk lietot arvien agrākā vecumā. Visā 
Eiropas Savienībā samērā vienādā veidā sāk izplatīties bīstami alkohola patēriņa modeļi, kas 
tiek sociāli pieņemti, piemēram, „binge drinking” jeb vairāk nekā piecu alkohola vienību 
patēriņš vienā reizē, lai zaudētu kontroli un nobloķētu „aiztures” mehānismus, vai alkohola un
narkotisko vielu vienlaicīgs patēriņš, var arī to reižu skaita palielināšanās, kurās mērķis ir 
alkohola pārmērīga lietošana.

Šajā jomā dalībvalstu un Eiropas Savienības īstenotajai dinamikai vajadzētu būt stingrākai un 
efektīvākai. Iestādēm ir jānodrošina, lai vismazāk aizsargātās personas būtu aizsargātas pret 
daudzajām masveida parādībām, kas rada veselīgai kaitīgas sekas. Arī jaunieši ir 
neaizsargātas personas, jo viņi lielākā mērā nekā pieaugušie ir pakļauti riskam, ko rada 
konformisms un sabiedrības modes un tendenču ietekme. Turklāt šodienas jaunieši ir rītdienas 
patērētāji, un tad, ja viņiem tiks nodrošināta atbilstoša izglītība, viņi sniegs savu ieguldījumu 
attiecībā uz to veselībai kaitīgo seku samazināšanu, ko varētu izraisīt alkohola pārmērīga 
lietošana rītdienas sabiedrībā. Nav viegli noteikt slieksni vai vecumu, līdz kuram personu var 
uzskatīt par „jaunu” un tāpēc „pakļautu riskam” un pēc kura sabiedrība un attiecīgās iestādes 
var samazināt modrību un uzskatīt, ka juridiskos noteikumus aizstāj brīvs tiesnesis. Arī šajā 
ziņā dalībvalstis ir atšķirīgi novērtējušas šo konkrēto problēmu, bet kopumā aizsardzības 
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slieksnis, līdz kuram ir aizliegts alkoholiskos dzērienus pārdot nepilngadīgām personām vai 
tās apkalpot, ir noteikts no sešpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem. Būtu vēlams visā Eiropas 
Savienībā noteikt kopīgu slieksni, kam pēc manām domām vajadzētu sakrist ar juridiskās 
pilngadības vecumu. Eiropas Savienībai nav pilnvaru šo slieksni uzspiest, bet tā var to ieteikt, 
un tieši to mēs vēlamies sasniegt, izmantojot šo stratēģiju.

Bez tam ir jāpalielina pārbaužu skaits un sankcijas par alkohola pārdošanu personām, kas nav 
sasniegušas likumā paredzēto minimālo vecumu.

Attiecībā uz jauniešiem, kas ir pārsnieguši šo pilngadības vecumu, bet kas tomēr ir
neaizsargāti, būtu jāparedz pasākumi, ko varētu veikt, lai ierobežotu šo personu piekļuvi 
alkohola lietošanai.

Es ierosinu, piemēram, ierobežot alkohola pieejamību un jauniešu iespējas to iegādāties, 
tostarp ar augstākām pārdošanas cenām, piemērojot īpašu nodokli tieši alcopops dzērieniem, 
tas ir, alkoholiskajiem dzērieniem, kas paredzēti tieši jauniešiem.

Jebkurā gadījumā būtu jāīsteno atbilstošas iniciatīvas ar mērķi ievērojami veicināt informētību 
par riskiem un kaitīgo ietekmi, ko alkohola pārmērīga lietošana rada attiecībā uz fizisko un 
garīgo veselību. Es uzsveru, ka ir jārīkojas, izglītojot un informējot, jo alkohola pārmērīgas 
lietošanas problēma tāpat kā visi citi jautājumi, kas saistīti ar cilvēku uzvedību, pirmkārt ir 
mentalitātes problēma, kas nozīmē, ka, lai uzlabotu sabiedrību, ir jāpanāk mentalitātes 
attīstība.

Attiecībā uz mērķi samazināt alkohola izraisīto satiksmes negadījumu skaitu, kuru gadījumā 
upuri diemžēl bieži vien ir tieši jaunieši, ir jāpalielina transportlīdzekļu vadītāju pārbaužu 
biežums, lai tie saprastu, ka pārbaudes ir ne vien iespējams, bet pat ļoti iespējamas. Tikai tādā 
veidā varēs atturēt no alkohola lietošanas un novērst alkohola pārmērīgu lietošanu starp 
transportlīdzekļu vadītājiem.

Šo pašu iemeslu dēļ es ierosinu raidīt skaidru signālu par jauniešu alkoholisma apkarošanu un 
ierosināt noteikt ļoti zemu pieļaujamo alkohola līmeni, tostarp 0 promiles, jauniem 
transportlīdzekļu vadītājiem. Šie noteikumi būtu lietderīgi arī attiecībā uz personām, kas 
transportlīdzekļa vadīšanu mācās, būdami pieauguši, un kam nav vajadzīgās pieredzes, lai 
transportlīdzekli vadītu ar tādu alkohola koncentrāciju asinīs, kāda ir atļauta pārējiem 
vadītājiem. Arī šajā ziņā Eiropas Savienībai nav pilnvaru noteikt konkrētas robežas, bet šai 
stratēģijai ir jādod mums iespēja raidīt signālu un darīt zināmu, ka Eiropas Savienībai ir 
svarīgi, lai dalībvalstis izprastu šī jautājuma nozīmi.

Es arī uzskatu, ka ir jāsamazina pieļaujamais alkohola līmenis tādu transportlīdzekļu 
vadītājiem, kuriem nepieciešama augstākas kategorijas vadītāja apliecība, un visiem 
profesionālajiem transportlīdzekļu vadītājiem to transportlīdzekļu bīstamības dēļ, kā arī lai 
nodrošinātu, ka alkohola lietošana darba laikā nepalēnina viņu refleksus.

Attiecībā uz veselības aizsardzības jautājumiem, ir jāveicina noteiktu dokumentu izplatīšana 
attiecībā uz veselības pamatjautājumiem. Būtu jāveicina aptauja par alkohola izraisītām 
patoloģijām, kuru veiktu ģimenes ārsti. Tas neprasītu daudz laika, bet visiem pacientiem, kas 
jebkāda iemesla dēļ apmeklē ārstu, būtu jāaizpilda vienkārša anketa – šī anketa ļautu 



PR\661497LV.doc PE 386.293v02-0012/12 PR\661497LV.doc

LV

identificēt iespējamās problēmas, kas saistītas ar alkohola pārmērīgu lietošanu. Pirmo 
izmēģinājumu rezultāti ir daudzsološi: riskam pakļautās personas parasti neapzinās, ka to 
uzvedība var izraisīt atkarību no alkohola, un šī anketa var tām ļaut to pietiekami savlaicīgi 
saprast.

Es uzskatu, ka ir jāsniedz vairāk informācijas pa risku, kas saistīts ar alkohola lietošanu 
grūtniecības laikā. Dati par augļa alkohola sindromu, kas Eiropā skar 6 000 personu, saistībā 
ar kuriem ir jāņem vērā arī jaundzimušo nepietiekama svara gadījumi, ko izraisa alkohola 
patēriņš Eiropā, jeb 60 000 gadījumi gadā, būtībā liecina, ka informācija par šo jautājumu nav 
pietiekama. Ir jāīsteno dinamiskas informācijas kampaņas, kas būtu paredzētas pāriem, kas 
vēlas bērnus, jo īpaši topošajām mātēm.

Alkohola pārmērīga lietošana bieži vien izraisa agresīvu uzvedību, jo īpaši ģimenē. Šajā 
sakarā tiek ierosināts izveidot bezmaksas numuru, uz kuru var zvanīt, lai ziņotu par 
vardarbības gadījumiem ģimenē, un tādējādi jo īpaši aizsargāt bērnus.

Kā Komisija ir pierādījusi, ir iespējams izstrādāt efektīvu pieeju, lai apkarotu alkohola 
pārmērīgu lietošanu darba vietā, jo īpaši, ja ņem vērā, ka darba vieta ir vispiemērotākā
informācijas izplatīšanai, izmantojot tīklu. Darba devējam var arī uzlikt atbildību sākt dialogu 
ar personām, kas saskaras alkohola izraisītām problēmām, un piedāvāt atbalstu. Tomēr 
jāatzīmē, ka šī problēma ir saistīta ar darbinieka privāto dzīvi un ka tā katrā ziņā ir jāievēro.

Forums „Alkohols un veselība”, ko Komisija izveidoja, lai veicinātu informācijas apmaiņu un 
lai paredzētu jaunus pasākumus, ko varētu veikt ar mērķi identificēt alkohola pārmērīgas 
lietošanas problēmas, ir atbilstoša iniciatīva. Pateicoties valstu līmenī savākto datu apmaiņai, 
būtu jāspēj izdarīt efektīvus secinājumus.

Visi pasākumi ir jāveic pēc iespējas efektīvākā un rentablākā veidā, ņemot vērā to, ka Eiropas 
Savienībā spertajiem soļiem jāveido pievienotā vērtība un jāpapildina stratēģijas, kas 
izstrādātas valstu un reģionālā līmenī.


