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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en EU-strategi för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att minska de 
alkoholrelaterade skadorna
(2007/2005(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 152 i EG-fördraget,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen om en EU-strategi för att stödja 
medlemsstaterna i arbetet med att minska de alkoholrelaterade skadorna 
(KOM(2006)0625),

– med beaktande av rådets rekommendation 2001/458/EG av den 5 juni 2001 om unga 
människors, i synnerhet barns och tonåringars alkoholkonsumtion1,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 5 juni 2001 om en gemenskapsstrategi för att 
minska alkoholrelaterade skador2,

– med beaktande av kommissionens rekommendation 2004/345/EG av den 6 april 2004 om 
efterlevnadskontroller inom trafiksäkerhetsområdet3,

– med beaktande av Världshälsoorganisationens (WHO) Stockholmsdeklaration från 2001 
om ungdomar och alkohol,

– med beaktande av olika domar från EG-domstolen (målen Franzén (C-189/95), 
Heinonen (C-394/97), Gourmet (C-405/98), Catalonia (C-190 och C-179/90) och 
Loi Evin (C-262/02 och C-429/02), 

– med beaktande av WHO:s resolution av den 25 maj 2005 om folkhälsoproblem till följd 
av skadligt bruk av alkohol (WHA 58.26),

– med beaktande av mål 12 i Hälsa 21 från 1999 och handlingsplanen för alkohol 
2000−2005 från WHO:s Europaregion,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(A6-.../2007), och av följande skäl:

A. Problemen med alkoholmissbruk är uppenbara i Europa, eftersom alkohol orsakar många
sjukdomar och dödsfall, särskilt bland ungdomar. Främjandet av ansvarsfulla 
dryckesvanor är numera en prioriterad fråga för alla medlemsstater. 

B. En för hög alkoholkonsumtion har en skadlig inverkan på hälsan, eftersom alkohol är 

  
1 EGT L 161, 16.6.2001, s. 38.
2 EGT C 175, 20.6.2001, s. 1.
3 EUT L 111, 17.4.2004, s. 75.
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beroendeframkallande. Europeiska unionen har enligt artikel 152 i EG-fördraget 
behörighet och skyldighet att ta itu med folkhälsoproblem genom att komplettera de 
nationella åtgärderna på området.

C. Europeiska unionen kan vidta åtgärder i nära samarbete med medlemsstaterna för att 
förebygga både alkoholrelaterade hälsorisker och alla skadliga sekundäreffekter som 
kommer av alkoholmissbruk, såsom fetalt alkoholsyndrom, leversjukdomar, cancer, högt 
blodtryck, hjärtinfarkt, aggressivt beteende, särskilt inom familjen, trafikolyckor, 
arbetsplatsolyckor och våld.

D. EG-domstolen har vid flera tillfällen bekräftat att bekämpandet av alkoholrelaterade 
skador är ett viktigt och relevant mål för folkhälsan.

E. Dryckesvanor och -traditioner skiljer sig mycket mellan olika delar av EU, vilket man 
måste ta hänsyn till vid utarbetandet av en europeisk strategi för alkoholrelaterade 
problem. En enda gemensam alkoholpolitik för alla medlemsstater skulle inte vara möjlig, 
men varje enskild medlemsstat bör tänka över vad alkoholrelaterade problem innebär och 
utarbeta strategier för att ta itu med de problem som finns lokalt.

F. Ansvarsfulla dryckesvanor bör definieras och främjas genom kampanjer på Europanivå 
som vänder sig till allmänheten. Kraftiga åtgärder bör vidtas för att förebygga 
alkoholmissbruk, särskilt när det gäller alkohol i trafiken och på arbetsplatsen. Gravida 
kvinnor och minderåriga bör också uppmuntras till att avstå från alkohol.

1. Europaparlamentet välkomnar den strategi som kommissionen har presenterat i sitt 
meddelande om alkoholmissbruk och dess skadliga effekter för hälsan. Parlamentet 
uppmanar dock kommissionen att utarbeta mer konkreta åtgärder som riktar sig till de 
mest sårbara grupperna, såsom ungdomar och gravida kvinnor, samt till de mest känsliga 
grupperna, såsom förare och arbetare.

2. Europaparlamentet anser att en måttlig alkoholkonsumtion inte bör betraktas som något 
ont i sig utan kan ses som en del av det europeiska kulturarvet och den europeiska 
livsstilen. Dessutom kan en måttlig alkoholkonsumtion, dvs. 10 gram per dag enligt den 
handlingsplan för alkohol som WHO:s regionkontor för Europa utarbetat för 2000−2005, 
hjälpa till att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och ischemi hos personer i medelåldern. 
Livskvaliteten kan också relateras till ansvarsfulla alkoholvanor. De som dricker måttligt 
utgör majoriteten av alkoholkonsumenterna och alkoholmissbruk är ett mindre utbrett 
beteende.

3. Evidensbaserade interventioner och korrekta vetenskapliga bedömningar har visat sig vara 
kostnadseffektiva. Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaterna och samtliga 
intressenter att ge mer resurser till kampanjer och program i syfte att informera om och 
förebygga alkoholrelaterade problem.

4. Europaparlamentet påpekar att de mest angelägna problemen i fråga om alkoholmissbruk 
gäller alkoholpåverkan på unga människor, vilka är känsligare för fysiskt och psykiskt 
lidande liksom för sociala skadeverkningar till följd av eget eller andras alkoholmissbruk.

5. Europaparlamentet uttrycker sin oro över den ökande alkoholkonsumtionen bland unga 
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och konstaterar också en oroande utveckling med en alkoholdebut som kryper nedåt i 
åldrarna, med farliga vanor, såsom att dricka sig berusad, att blanda alkohol och
läkemedel och att köra onykter. 

6. För att bättre kunna ta itu med de risker som en för stor alkoholkonsumtion bland unga 
kan innebära uppmanar Europaparlamentet kommissionen och medlemsstaterna att

i) starta utbildningskampanjer om riskerna med alkoholmissbruk, särskilt genom 
utbildningsprogram i skolans regi som riktar sig till barn och tonåringar, men 
även särskilt till deras föräldrar för att förbereda dem för att tala med sina barn 
om alkoholrelaterade problem,

ii) begränsa tillgången till alkoholhaltiga drycker för ungdomar, t.ex. genom en 
strikt tillämpning av den rådande lagstiftningen enligt vilken det är förbjudet 
att sälja alkohol till ungdomar, genom att stärka kontrollen av återförsäljare och 
distributörer, särskilt i snabbköp och mindre butiker, och genom att införa 
elektronisk identifiering vid försäljning av alkoholhaltiga drycker från 
maskiner, såsom redan är fallet med cigaretter,

iii) ta hjälp av återförsäljare och restaurangnäringen för att utarbeta och genomföra
konkreta åtgärder för att hindra att alkohol och alkoläsk säljs eller serveras till 
ungdomar,

iv) särskilt fokusera på drycker som alkoläsk, vilka är särskilt utformade för att 
tilltala ungdomar, detta för att konsumenterna lätt skall kunna förstå att det rör 
sig om en alkoholhaltig dryck och för att försäljning till ungdomar skall kunna
förbjudas, samt att främja högre skatt på denna typ av drycker,

v) anta en gemensam rättslig ram med minimiregler för åldersgränser vid 
försäljning av alkohol till ungdomar, vilken skall genomföras på nationell nivå,

vi) anta en nollpromillegräns för oerfarna förare på EU-nivå, vilket redan 
föreslagits av Europaparlamentet i dess resolution av den 18 januari 2007 om
det europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet1,

vii) tillhandahålla fler möjligheter att mäta och kontrollera 
blodalkoholkoncentrationen (BAK), t.ex. genom att föraren själv räknar ut den 
på Internet och genom den stora tillgången på alkomätare, särskilt på diskotek, 
pubar och sportarenor, samt på motorvägar och landsvägar i allmänhet, särskilt 
nattetid,

viii) vidta alla nödvändiga åtgärder för att öka alkoholkontrollerna så mycket som 
möjligt genom att främja gemensamma minimiregler för kontrollfrekvens på 
EU-nivå,

ix) skärpa straffen för rattonykterhet, t.ex. genom förlängda perioder vid 
indragning av körkort och vid konfiskering av fordon,

  
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0009.
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x) uppmuntra medlemsstaterna att se till så att kommunala färdmedel finns 
tillgängliga för dem som druckit alkohol,

xi) genom undervisning främja utbredningen av program som går ut på att den 
som kör inte skall dricka alkohol,

xii) instifta ett europeiskt pris för att belöna den bästa kampanjen mot 
alkoholmissbruk som riktar sig till skolor och ungdomar,

xiii) intensifiera utbytet av god praxis mellan de nationella poliskårerna i fråga om 
alkoholkontroller av unga i trafiken, samt att

xiv) främja initiativ som är utarbetade för att säkra en psykologisk uppföljning av 
minderåriga som lagts in på sjukhus för alkoholförgiftning.

7. Europaparlamentet anser att problemet med alkoholreklam som riktar sig till ungdomar
måste tas itu med så snart som möjligt.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på EU-nivå införa enhetliga regler för 
sändningstider när det gäller reklam för alkoholhaltiga drycker.

9. Producenter av olika alkoholsorter sponsrar ofta sport- och kulturevenemang. 
Europaparlamentet understryker behovet av att begränsa denna sponsring i de fall där 
evenemangen riktar sig till ungdomar eller där en stor del av publiken består av unga
människor.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja initiativ som syftar till utbyte av 
god medicinsk praxis, liksom att främja informationskampanjer som syftar till att öka 
medvetenheten om riskerna med alkoholmissbruk.

11. Europaparlamentet uppmanar samtidigt kommissionen att främja spridningen av olika 
instrument, såsom AUDIT (Alcohol Disorder Identification Test), ett test som utvecklats 
av WHO och som används för att snabbt identifiera personer med riskabla eller skadliga 
alkoholvanor innan de själva erkänt att de har problem med alkoholen. Informella samtal 
vid rätt tidpunkt mellan läkare och patient är ett av de mest effektiva sätten att informera 
patienter om riskerna kopplade till alkoholmissbruk och att främja nödvändiga 
beteendeförändringar hos missbrukare.

12. Europaparlamentet anser att kvinnor bör informeras bättre om riskerna med alkohol under 
graviditeten och särskilt om fetalt alkoholsyndrom, för att undvika att nyfödda barn 
drabbas av sjukdomen. Personalen på mödravårdscentraler bör få utbildning i att 
identifiera potentiella fall av skadlig alkoholkonsumtion så tidigt som möjligt och i att 
stödja och uppmuntra dessa kvinnor att helt sluta dricka alkohol under graviditeten.

13. Europaparlamentet anser att kommissionen och medlemsstaterna bör vidta nödvändiga 
åtgärder för att ta itu med alkoholens sociala skadeverkningar, såsom våld i hemmet. Mer 
socialt stöd behövs till familjer där överkonsumtion av alkohol förekommer, och särskilt 
socialt stöd behövs för barn i familjer med alkoholrelaterade problem. Ett journummer bör 
inrättas dit man kan ringa och anmäla alkoholrelaterad misshandel som sker inom 
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familjen.

14. Europaparlamentet anser att det med tanke på anställningslagen i Europeiska unionen och 
medlemsstaterna är viktigt att ta itu med alkoholproblem på arbetsplatsen genom att 
uppmuntra de berörda personerna att söka hjälp. Detta måste dock alltid ske med tillbörlig 
respekt för dessa personers privatliv och individens rättigheter. Parlamentet uppmanar 
arbetsgivare att vara särskilt uppmärksamma på alkoholmissbruk på arbetsplatsen genom 
att genomföra utbildningsprogram i förebyggande syfte och genom att tillhandahålla hjälp 
till anställda som har alkoholproblem, med tanke på att alkohol bör vara strikt förbjudet på 
arbetsplatsen.

15. Antalet trafikolyckor och skador som hör samman med alkohol i trafiken (17 000 dödsfall 
per år) är en prioriterad fråga i Europeiska unionen. För att bättre kunna hantera de risker 
som hör samman med en för hög alkoholkonsumtion i trafiken uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen och medlemsstaterna att vidta följande åtgärder:

i) Att främja en betydande ökning av kontroller av blodalkoholkoncentration
genom att på EU-nivå fastställa minimiregler för kontrollfrekvens och de 
platser där kontrollerna måste intensifieras (t.ex. motorvägar, landsvägar, pubar 
och diskotek, särskilt nattetid).

ii) Att främja strängare straff för rattonykterhet, såsom längre perioder vid 
indragning av körkortet.

iii) Att främja en högsta gräns på 0,5 promille för förare av fordon för vilka det 
krävs körkort med behörigheterna A och B, och 0,2 promille för förare av 
fordon för vilka körkort med högre behörighet krävs, samt för yrkesförare.

16. Europaparlamentet understryker att alla effektiva medel för att undvika rattonykterhet bör 
främjas och uppmanar till en fortsatt utveckling av alkolåssystem och andra instrument för 
att mekaniskt hindra rattonykterhet, särskilt när det gäller yrkesförare. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lansera eller stödja 
informationskampanjer om de skadeverkningar som alkoholmissbruk har på den fysiska 
och psykiska hälsan liksom på det sociala välbefinnandet.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att angripa problemet med olaglig 
alkoholhandel och handel med alkohol på svarta marknaden, att kontrollera kvaliteten på 
den alkohol som säljs och att intensifiera kontrollen av alkoholhaltiga drycker som 
produceras i hemmen (såsom destillerade produkter) och som kan utgöra en livsfara.

19. Europaparlamentet uppmanar alla intressenter att inom det forum för alkohol och hälsa 
som föreslagits av kommissionen främja genomförandet av konkreta åtgärder och 
program för att ta itu med alkoholrelaterade skador, detta med tanke på att forumets syfte 
är att utbyta god praxis, att stärka engagemanget för att vidta åtgärder, att se till att 
åtgärderna utvärderas på lämpligt sätt och att kontrollera att de genomförs på ett effektivt 
sätt. 

20. Europaparlamentet påminner om att hälsopåståenden om alkoholhaltiga drycker inte är 
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tillåtna och att näringspåståenden endast är tillåtna i undantagsfall enligt villkoren i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 
om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel1.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

  
1 EUT L 404, 30.12.2006, s. 9; korrigerad version i EUT L 12, 18.1.2007, s. 3.
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MOTIVERING

Alkoholmissbruket håller på att utvecklas till ett betydande och oroväckande problem i alla 
medlemsstater i Europeiska unionen, trots att man i de olika kulturerna alltid har tillskrivit 
alkoholdrycker ett varierande värde beroende på vilken tradition, region eller stat det är fråga 
om.

En grundläggande och vid det här laget klassisk distinktion är den som lyfter fram
skillnaderna mellan Syd- och Nordeuropa. I den beskrivs dels områden med en så kallad ”våt” 
kultur, i vilken en tusenårig tradition som förmedlats från generation till generation redan från 
en individs barndom gör vinet till en naturlig och behaglig del av måltiden, förespråkar att det 
konsumeras med moderation och gör det till en del av det lokala kultur- och traditionsarvet, 
dels områden med en ”torr” kultur, där den psykoaktiva roll som tillskrivs alkoholen och 
alkoholens begränsade integration i den vardagliga konsumtionen för med sig att man dricker 
utanför måltiderna, framförallt under veckoslut och i stora mängder, i syfte att minska 
hämningarna i sociala situationer och i syfte att bryta loss från konformismen och de sociala 
normernas rigiditet.

Sedan några årtionden tillbaka håller det dock på att ske en förändring i hela Europa i riktning 
mot enhetligare dryckesvanor, framförallt bland de yngre generationerna, som kännetecknas 
av en avsevärd ökning av alkoholkonsumtionen av sociala skäl och för psykotropa ändamål.

Undersökningar som genomförts av olika institut, regeringar, föreningar och aktörer inom 
sektorn har visat på en oroväckande tendens – som visserligen berör bara en minoritet av den 
europeiska befolkningen – mot en olämplig användning av alkoholdrycker som ibland övergår 
i ett veritabelt missbruk.

Moderat konsumtion av alkoholdrycker bör inte i sig anses vara ett negativt fenomen, utan 
snarare ses som något som kännetecknar vissa folks kultur och traditioner. Missbruk av 
alkohol bör däremot betraktas som ett hot mot de europeiska medborgarnas välbefinnande, 
eftersom det, som bekant, skapar enorma hälsoproblem och dessutom indirekt leder till bland 
annat trafikolyckor, familjevåld och framförallt våld mot barn, en ökning av det aggressiva
beteendet samt missbruk av minderåriga. 

Uppgifterna om alkoholmissbrukets inverkan på det europeiska samhället väcker till 
eftertanke. I de undersökningar som genomförts av Europeiska kommissionen konstateras det 
att alkoholmissbruket årligen skördar tusentals dödsoffer i Europa. Mer än hälften av dessa 
hänför sig till alkoholrelaterade trafikolyckor. Alkoholmissbruk är orsaken till 16 procent av 
alla fall av barnmisshandel inom familjen. Dessutom lider 60 000 personer i 
Europeiska unionen av fetalt alkoholsyndrom.

Dessa problem måste bemötas på ett adekvat sätt på europeisk nivå. Medlemsstaterna har 
redan inom ramen för WHO åtagit sig att förebygga och minska problemen i samband med 
alkoholmissbruk. Dessa stater använder sig dock av olika nationella strategier, vilket leder till 
en mångfald av metoder som framförallt i gränsområdena minskar de vidtagna åtgärdernas 
effektivitet.

Därför är det ytterst viktigt att skapa ett europeiskt mervärde i kampen mot alkoholmissbruk, 
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samtidigt som man bör minnas att den behörighet som tillerkänns Europeiska unionen i 
artikel 152 i fördraget enbart medger kompletterande åtgärder och att det, mot bakgrund av de 
ovannämnda kulturella skillnaderna mellan medlemsstaterna, är mycket svårt, om inte 
omöjligt, att föreslå en enhetlig modell för de 27 medlemsstaterna.

Det är dock möjligt att anta vissa grundläggande åtgärder och att arbeta framförallt för att 
bibringa medborgarna ansvarsfulla konsumtionsmönster, informera om de skador som 
alkoholmissbruket leder till, förmå producenter och distributörer att ta sitt ansvar, be 
aktörerna inom sektorn om nödvändigt stöd, engagera skolorna och familjerna, gå ut med ett 
budskap som kan ge ungdomarna positiva förebilder samt öka medvetenheten om riskerna för 
de mest utsatta grupperna.

Detta kan ske framförallt med hjälp av en bred strategi som utöver att omfatta åtgärder för 
samordning av enskilda nationella regelverk och bestämmelser även föreskriver ett ökat 
utbyte av information och god praxis. Föredraganden är övertygad om att man måste ingripa 
med bestämdhet och utnyttja beprövade åtgärder.

Föredraganden anser att man i första hand måste sprida korrekt information via 
upplysningskampanjer på alla nivåer: i familjer, skolor och medier.

Av WHO:s senaste undersökningar framgår det att informationskampanjer som är inriktade på 
dessa mål och som syftar till att skapa eller öka medvetenheten har varit särskilt effektiva, 
varför det skulle vara lämpligt att främja en ökad spridning av denna typ av initiativ.

Föredraganden välkomnar kommissionens meddelande, vilket är inriktat på fem prioriterade 
teman i kampen mot alkoholrelaterade skador, och föreslår att ett av huvudmålen i EU:s 
insatser bör vara inriktat i synnerhet på skydd av ungdomar. 

Det finns tydliga tecken på att berusningsdrickandet har ökat bland ungdomar, ett fenomen 
som korrelerar med en allt tidigare alkoholdebut. Farliga och socialt accepterade 
konsumtionsmönster, som uppvisar en viss enhetlighet, håller på att breda ut sig i hela EU. 
Exempel på detta är det så kallade binge drinking, dvs. konsumtion av mer än fem enheter 
alkohol vid ett enstaka tillfälle i syfte att förlora kontrollen och släppa hämningarna, eller 
samtidigt bruk av alkohol och narkotika, eller också en allt oftare förekommande strävan efter 
överdriven konsumtion.

Just på detta område bör medlemsstaternas och EU:s strategi präglas av ökad stränghet och 
effektivitet. Institutionerna bör se till att de svagaste grupperna skyddas mot hälsoskadliga 
massfenomen. Ungdomarna hör till de känsligare grupperna eftersom de i allmänhet är mer 
utsatta än vuxna för risken för konformism och för risken att påverkas av samhällets moden
och tendenser. Dessutom måste vi komma ihåg att dagens ungdomar är morgondagens 
konsumenter och att de sålunda, med en korrekt uppfostran, kommer att bidra till att minska 
de negativa effekterna av alkoholmissbruk i framtidens samhälle. Det är dock svårt att 
fastställa en tröskel, en ålder inom vilken en person kan anses vara ”ung” och sålunda i 
”riskzonen” och bortom vilken samhället och institutionerna kan minska uppmärksamheten 
låta den fria viljan träda i stället för de rättsliga bestämmelserna. Än en gång har de enskilda 
medlemsstaterna bedömt denna aspekt olika, men i allmänhet ligger skyddströskeln, under 
vilken man alltså förbjuder försäljning och utskänkning till minderåriga, mellan sexton och 
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arton år. Det vore lämpligt att för hela EU fastställa en gemensam tröskel som enligt 
föredragandens uppfattning bör sammanfalla med minst den högsta myndighetsåldern. EU har 
inte behörighet att fastställa denna tröskel, men den kan åtminstone med eftertryck 
rekommendera en sådan, och det är just det som vi vill göra med denna strategi.

Det är dessutom nödvändigt att öka kontrollerna av och sanktionerna för försäljning av 
alkoholdrycker till personer som inte uppfyller ålderskraven. 

När det gäller ungdomar som redan är myndiga men som fortfarande befinner sig i en känslig 
ålder, anser jag att det är både möjligt och lämpligt att fastställa åtgärder för att begränsa deras 
tillgång till alkohol.

Föredraganden föreslår särskilt att man bör minska ungdomars tillgång till alkoholprodukter 
och möjligheter att inhandla sådana, bland annat genom prisökningar och genom särskild 
beskattning av så kallad alkoläsk, dvs. alkoholdrycker som är avsedda särskilt för ungdomar.

Man bör i vilket fall som helst vidta lämpliga åtgärder för att främja framförallt en ökad 
medvetenhet om de risker som är förknippade med alkoholmissbruk, inte bara vad gäller de 
fysiska skadorna utan även de psykologiska. Jag vill framhålla att det är ytterst viktigt att man 
satsar på uppfostran och upplysning, eftersom alkoholmissbruk, liksom många andra 
beteenderelaterade problem, framförallt har att göra med människors inställning. För att 
förbättra samhället är det nödvändigt att utveckla den allmänna mentaliteten.

När det gäller målet att minska antalet alkoholrelaterade trafikolyckor, i vilka ungdomar 
tyvärr spelar en mycket framträdande roll, är det nödvändigt att öka trafikkontrollerna så att 
det inte bara är möjligt utan också ytterst sannolikt att föraren kommer att råka ut för en 
kontroll. Bara på detta sätt kan man skapa den avskräckande effekt som behövs för att förarna 
skall undvika missbruk av alkohol. 

I samma anda föreslår föredraganden, i syfte att slå ett slag för bekämpningen av 
ungdomsalkoholism, att det fastställs mycket stränga gränser, även nollgränser, för 
alkoholhalten i blodet för personer som nyligen fått körkort. Denna åtgärd skulle även gynna
personer som lär sig att köra i vuxen ålder men som inte besitter en sådan erfarenhet att de 
skulle kunna ha full kontroll över fordonet med en normalt tillåten alkoholhalt i blodet. Också 
på denna punkt saknar EU befogenheter att införa en gräns, men genom denna strategi kan vi 
sprida ett budskap, informera om vad EU anser bör göras och uppmana medlemsstaterna att 
öppna ögonen för denna problematik.

Likaså anser jag att BAK-gränserna, dvs. gränserna för blodalkoholkoncentration, bör sänkas 
för förare av fordon i högre kategorier och för yrkesförare, med tanke på fordonens farlighet 
och med tanke på att man inte får tillåta att alkoholen försämrar reaktionsförmågan under 
arbetet.

Ur hälsosynvinkel anser jag att det är viktigt att främja brett upplagda åtgärder redan inom 
bashälsovården. Man bör på allmänläkarnivå öka kartläggningen av riskerna för 
alkoholrelaterade sjukdomar. Det handlar om ett så kallat brief intervention-förfarande som 
går ut på att man till alla patienter – oavsett vilken sjukdom som föranlett ett besök hos 
läkaren – delar ut ett enkelt frågeformulär genom vilket man kan fastställa en tendens för eller 
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existensen av problem som har samband med alkoholmissbruk. De första försöken har gett 
goda resultat: personer i riskzonen vet i regel inte om att de har farliga beteendemönster som 
leder till alkoholism, och tack vare denna kontroll kan de göras uppmärksamma på problemet
och ta itu med det i god tid.

Jag anser också att man i större utsträckning bör informera om riskerna med 
alkoholkonsumtion under graviditet. I Europa lider 60 000 personer av fetalt alkoholsyndrom, 
och ungefär 60 000 barn per år föds underviktiga i Europa på grund av alkoholkonsumtion.
Dessa uppgifter visar i grund och botten att det inte informeras tillräckligt om denna fråga. 
Det står klart att det behövs effektiva upplysningskampanjer riktade till par som avser att 
skaffa barn, och framförallt kampanjer riktade till kommande mödrar.

Missbruk av alkohol är också ofta orsaken till våld i hemmet. Därför föreslås det att man på 
gemenskapsnivå inrättar ett gratisnummer som människor kan ringa för att anmäla fall av 
misshandel i familjen, framför allt i syfte att skydda barnen.

Liksom kommissionen har visat kan en effektiv metod också bestå i att man tar itu med 
missbruksproblemet på arbetsplatsen, särskilt om man beaktar att arbetsplatsen är ett ställe där 
man kan sprida information på ett effektivt sätt. Arbetsgivaren kan dessutom åläggas ett 
ansvar att inleda en dialog med och erbjuda stöd till anställda med alkoholproblem. Problemet 
hör dock till den enskildes privata sfär och man bör alltid respektera arbetstagarens rätt till 
privatliv också på detta område. 

Föredraganden stöder tanken på att inrätta det forum för alkohol och hälsa som kommissionen 
har föreslagit för att främja informationsutbytet och för att ta fram nya åtgärder för 
bekämpning av alkoholmissbruk. Effektiva slutsatser måste dras på grundval av det 
gemensamma utnyttjandet av uppgifter som samlats in på nationell nivå.

Alla åtgärder måste dock vidtas på ett sådant sätt att deras effektivitet och genomförbarhet 
garanteras, samtidigt som man bör minnas att EU:s åtgärder måste utgöra ett mervärde och ett 
komplement till nationella och lokala strategier.


