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Az alkohollal kapcsolatos károk csökkentése

Az Európai Parlament 2007. szeptember 5-i állásfoglalása a tagállamokat az alkohollal kapcsolatos
károk csökkentésében támogató uniós stratégiáról (2007/2005(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 152. cikkére,

– tekintettel a tagállamokat az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésében támogató uniós stratégiáról
szóló bizottsági közleményre (COM(2006)0625),

– tekintettel a fiatalok, különösen a gyermekek és a serdülők alkoholfogyasztásáról szóló, 2001. június 5-i
2001/458/EK tanácsi ajánlásra (1),

– tekintettel az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésére irányuló uniós stratégiáról szóló, 2001. június
5-i tanácsi következtetésekre (2),

– tekintettel a közúti közlekedésbiztonság területén a végrehajtásról szóló, 2004. április 6-i 2004/345/EK
tanácsi ajánlásra (3),

– tekintettel a 2001. február 19–21-én Stockholmban tartott, a fiatalokról és az alkoholról szóló, Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) európai miniszteriális konferenciáján elfogadott, a fiatalokról és az alko-
holról szóló nyilatkozatra,

– tekintettel az Európai Bíróság különböző ítéleteire (Franzén-ügy (C-189/95), Heinonen-ügy (C-394/97),
Gourmet-ügy (C-405/98), Loi Evin-ügy (C-262/02 és C-429/02),

– tekintettel az alkohol káros felhasználása által okozott közegészségügyi problémákról szóló, 2005.
május 25-i WHA-határozatra (WHA 58.26),

– tekintettel a WHO Egészség 21 című 1999. évi politikai keretprogramjának 12. számú céljára és a
WHO európai régiója által 1999-ben elfogadott, a 2000–2005 közötti időszakra szóló, európai alkohol
cselekvési tervre,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére
(A6-0303/2007),

A. mivel az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésének megvitatása során alkalmazandó szóhasználatnak
a kétértelmű megfogalmazás és jelentés elkerülése érdekében a WHO által elfogadott hivatalos szóhasz-
nálaton kell alapulnia;

B. mivel európai szinten, különösen a fiatalok körében nyilvánvaló a veszélyes és súlyos alkoholfogyasztás
problémája, amely a hozzá kapcsolódó betegségek és balesetek révén jelentős károkat okoz az emberi
szervezetben, illetve társadalmi problémákat és bűnözést von maga után, ugyanakkor óriási gazdasági
kárt is okoz az európai gazdaság számára, és mivel a tényeken alapuló alkoholpolitikák végrehajtása
iránti igény manapság elsődleges fontosságú valamennyi tagállam számára;

(1) HL L 161., 2001.6.16., 38. o.
(2) HL C 175., 2001.6.20., 1. o.
(3) HL L 111., 2004.4.17., 75. o.
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C. mivel az alkohol veszélyes és káros fogyasztása meghatározó tényező az egészség szempontjából, és
olyan közegészségügyi veszélyt jelent, amely egészségügyi és szociális károk széles köréért felelős;

D. mivel a Szerződés 152. cikke megállapítja az Európai Közösség hatáskörét és felelősségét a népegészség-
ügyi problémák kezelése terén, az ezen a területen tett nemzeti fellépések kiegészítéseként, mivel a
legjobb gyakorlatok azonosítása és terjesztése érdekében az EU szintjén végzett munka – amely pozitív
eredményeket hozott ezen a területen – fontos kiegészítése a nemzeti politikai intézkedéseknek, mivel a
hatékony nemzeti cselekvési tervek mérlegelését kell alapul venni a más tagállamokban alkalmazott
hasonló intézkedésekhez és a nemzeti szintű szinergiák létrehozásához;

E. mivel a gazdasági és szociális tényezők (munkahelyi stressz, túlzott munkaterhelés, munkanélküliség, a
munkahely bizonytalansága stb.) kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a veszélyes és káros alkoholfo-
gyasztásban és az alkoholfüggőség kialakulásának felgyorsításában;

F. mivel a tagállamok sokféle stratégiát alkalmaznak a veszélyes és káros alkoholfogyasztás megelőzése
és/vagy az alkohollal kapcsolatos egészségügyi problémák csökkentése érdekében;

G. mivel kívánatos, hogy az Európai Közösség általános célkitűzéseket fogalmazzon meg a tagállamokban
a veszélyes és káros alkoholfogyasztás káros hatásainak csökkentésére, és képesnek kell lennie arra, hogy
a tagállamokkal szoros együttműködésben intézkedéseket tegyen a fogyasztókat és környezetüket érő,
az alkohollal kapcsolatos károk megelőzésére, ideértve egészségügyi kockázatokat, a magzati alkohol-
szindrómát, a magzati alkoholspektrum-zavarokat, a májbetegségeket, a rákot, a magas vérnyomást, a
szívinfarktust, a közúti baleseteket és a munkahelyi baleseteket, továbbá a társadalmi jellegű károkat,
például az otthoni vagy családon belüli erőszakot, a gyermekek elhanyagolását, a munkanélküliséget, a
szegénységet, a társadalmi megbélyegzést és a társadalmi kirekesztést;

H. mivel az Európai Bíróság több ízben is megerősítette, hogy az alkohollal kapcsolatos károk elleni küz-
delem fontos és megalapozott közegészségügyi cél;

I. mivel annak ellenére, hogy a fiatalok körében tapasztalható aggasztó alkoholfogyasztási szokások vala-
mennyi tagállamban hasonlóak, az általános alkoholfogyasztási szokások és hagyományok váltakoznak
az Európai Unió különböző részei között, és ezt a tényt figyelembe kellene venni az alkohollal kapcso-
latos problémákra vonatkozó európai szemléletmód kialakításakor, hogy minden tagállam számára lehe-
tővé váljon, hogy a válaszát a problémákhoz és az alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó szóban forgó
károk jellegéhez igazítsa; mivel valamennyi tagállamra vonatkozó közös egységes alkoholpolitika nem
lenne megvalósítható; mivel még mindig több olyan alkoholpolitikai kérdés létezik, amelyek határokon
átnyúló jellegűek, és nemzeti szinten egyre jobban megnehezítik a tagállamok helyzetét; mivel ezért
összehangolt EU-szintű fellépésre van szükség; mivel a Bizottságnak sürgetnie kell a tagállamokat,
hogy folytassanak hatékony és nagyszabású célokat kitűző politikát a veszélyes és káros alkoholfogyasz-
tás elleni küzdelem érdekében, és ennek elvégzéséhez a lehető legnagyobb támogatást kell biztosítania a
tagállamoknak;

J. mivel a nemzeti vagy EU-szintű politikai intézkedések soha nem helyettesíthetik a mértékletes és korlá-
tozott alkoholfogyasztás felelősségét, ami végtére is az egyénen és a családon múlik;

K. mivel a felelősségteljes alkoholfogyasztási szokásokkal kapcsolatos iránymutatásokat a nyilvánosságnak
szóló európai kampányokban lehetne ösztönözni, a tagállamok egyedi körülményeihez igazodva; mivel
szigorú, célzott intézkedéseket kellene hozni a káros és veszélyes alkoholfogyasztás megakadályozására,
a gépjárművezetők és a munkahelyen alkoholt fogyasztók körében, valamint a fiatalkorúak és a váran-
dós nők alkoholfogyasztásának megakadályozására;

L. mivel a társadalom fizeti a veszélyes és káros alkoholfogyasztás költségeinek döntő részét; mivel követ-
kezésképpen mindenkinek hasznára válna az alkohollal kapcsolatos károk hatékony csökkentése; mivel
ezért ésszerű bizonyos korlátozásokat elfogadni az alkoholtartalmú italokhoz való hozzáférés tekinteté-
ben;

M. mivel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló,
2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1) megállapítottak sze-
rint lehet, hogy az alkoholtartalmú italokon egyáltalán nem szerepelnek egészségre vonatkozó állítások,
tápanyag-összetételre vonatkozó állítások pedig csak kivételes esetekben;

(1) HL L 404., 2006.12.30., 9. o. közzétett javított változat, HL L 12., 2007.1.18., 3. o.
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N. mivel az alkoholfogyasztás számos tápanyag anyagcseréjét számottevően befolyásolja, mivel az alkohol-
fogyasztás számos gyógyszer hatását befolyásolja, a köztük levő kölcsönhatás miatt;

O. mivel az alkoholfogyasztás májkárosító hatásai, valamint a központi és környéki idegrendszerre gyako-
rolt káros hatásai jól bizonyítottak, és a mai öregedő társadalomban egyre inkább azzá válnak;

1. üdvözli a Bizottságnak a közleményben kifejtett, a veszélyes és káros alkoholfogyasztással és annak
káros egészségügyi következményeivel kapcsolatos szemléletmódját; azonban felhívja a Bizottságot, hogy –

a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett – dolgozzon ki nagyratörőbb általános célkitűzéseket a
tagállamok számára a veszélyes és káros alkoholfogyasztás csökkentése végett; felhívja a tagállamokat, hogy
fordítsanak különös figyelmet a veszélyeztetett társadalmi csoportokra, mint például a gyermekek, a fiatalok
és a terhes nők, és a fiatalok alkohollal való visszaélésének és az ittas vezetésnek a problémáját tájékoztatási
és tudatosságnövelő kampányok, és megfelelő esetben a meglevő nemzeti jogszabályok betartásának felül-
vizsgálata révén kezeljék;

2. elismeri, hogy az alkoholfogyasztás az európai kulturális örökség és életstílus részének tekinthető;
emellett elismeri, hogy a kis mértékű alkoholfogyasztás, ami a WHO fent említett, a 2000–2005 közötti
időszakra szóló, európai alkohol cselekvési tervre szerint napi 10 gramm, bizonyos körülmények között
segít egyes középkorúak szív- és érrendszeri betegségeinek és helyi vértelenségének megelőzésében; elismeri,
hogy, bár a mértékletes fogyasztók jelentik az alkoholfogyasztók többségét, a veszélyes és káros fogyasztás
jelentős viselkedési mintát képvisel;

3. rámutat, hogy a veszélyes és káros alkoholfogyasztás az összes társadalmi csoportban előfordul, és azt
tényezők széles köre okozza, ami nélkülözhetetlenné teszi a probléma elleni küzdelmet szolgáló átfogó
megközelítést;

4. elismeri, hogy a veszélyes és káros alkoholfogyasztás hatékony csökkentése érdekében megfelelő tudo-
mányos értékelésen alapuló beavatkozásokra van szükség; úgy véli, hogy – mivel az alkohol az egészség
egyik legfontosabb meghatározó tényezője – nagyon fontos az egész Európai Unióban adatokat gyűjteni,
különösen az alkoholfogyasztás és a közúti balesetek, az alkohol és a májbetegségek, valamint az alkohol
és a neuropszichológiai zavarok, szindrómák és betegségek szintje közötti összefüggésre vonatkozó adato-
kat; ezért felhívja a tagállamokat és valamennyi érdekelt felet, hogy növeljék az adatgyűjtésre, illetve a tájé-
koztatási és megelőző kampányok és programok hatékonyságának javítására szánt forrásokat;

5. rámutat, hogy a veszélyes és káros alkoholfogyasztás legsürgetőbb problémái az alkohol fiatalokra
gyakorolt hatásához kapcsolódnak, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek a saját, illetve más emberek alkohol-
fogyasztásából eredő fizikai vagy érzelmi szenvedés és szociális károk tekintetében;

6. aggodalmát fejezi ki az alkoholfogyasztás fiatalok és kiskorúak körében tapasztalható növekedése
miatt, és megállapítja azt a részükről tapasztalható, aggasztó tendenciát, hogy egyre fiatalabb korukban
kezdenek el alkoholt fogyasztani, és – mivel nagyobb hajlandósággal vállalnak kockázatokat – veszélyes
magatartásformákban vesznek részt, mint például a mértéktelen ivás, az alkohol és kábítószer vegyes
fogyasztása, illetve az alkohol és kábítószerek hatása alatt történő vezetés;

7. hangsúlyozza, hogy a fiatal serdülők alkoholfogyasztása általában akkor nő, ha bekerülnek az egyetemi
életbe; úgy véli, hogy az egyetemek fokozott erőfeszítései hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az alkoholt nagy-
mértékben fogyasztók száma a jövőben alacsonyabb legyen; ezért felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák az
e területre vonatkozó megelőző programjaikat;

8. felhívja a Bizottságot, hogy készítse el a tagállamokban a fiatalok körében tapasztalható veszélyes és
káros alkoholfogyasztás konkrét káros hatásainak felsorolását és mennyiségi meghatározását, annak érdeké-
ben, hogy ezt követően a fiatalok körében tapasztalható veszélyes és káros alkoholfogyasztás visszaszorítását
célzó európai célkitűzéseket határozzon meg a tagállamok számára, amelyek kapcsán a tagállamok kötele-
zettséget vállalnak arra, hogy a fiatalok körében tapasztalható veszélyes és káros alkoholfogyasztás káros
hatásait európai szinten csökkentik, figyelembe véve az eddigi erőfeszítéseket is,
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9. hangsúlyozza, hogy a közösségi jogszabályok által előírt kötelezettségek sérelme nélkül, a tagállamok
szabadon meghatározhatják a nemzeti szinten meghozandó intézkedések formáját, ám mind a kitűzött idő-
szak felénél, mind pedig annak végén jelentést kell tenniük a Bizottságnak a fiatalok körében tapasztalható
veszélyes és káros alkoholfogyasztás elleni küzdelem terén tett előrehaladásról,

10. megállapítja, hogy a Bizottságnak támogató szerepet kell betöltenie az európai célkitűzések elérése
terén azáltal, hogy segíti a tagállamokat az ismeretek és a legjobb gyakorlatok cseréjében, valamint a fiatal-
kori alkoholfogyasztás káros hatásai elleni küzdelemmel foglalkozó európai kutatás elvégzésében;

11. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a Bizottság kezdeményezése után nemrégiben létreho-
zott Európai Alkohol és Egészség Fórum keretében érintett nem kormányzati és gazdasági szervezetek bevo-
násával ösztönözzék a bevált gyakorlatok cseréjét, különösen a gyermek és a fiatalok körében tapasztalható
veszélyes és káros alkoholfogyasztás megelőzése céljából, és fogadják el a következő intézkedéseket:

i. indítsanak elsősorban a gyermekeket és a serdülőket célzó, iskolai alapon megszervezett nevelési kam-
pányokat a túlzott mértékű alkoholfogyasztás kockázatairól, különösen arra ösztönözve őket, hogy
rendszeres sporttevékenységekben vegyenek részt, illetve szüleiknek vagy tanáraiknak is szóló progra-
mokat, amelyek felkészítik őket arra, hogy az alkohollal kapcsolatos problémákról a családban is
beszéljenek; a felnőttek felelős és mértékletes alkoholfogyasztásának elképzelését is fiatal korban meg
kell ismertetni,

ii. korlátozzák a fiatalok hozzáférését az alkoholtartalmú italokhoz, például a meglévő jogszabályok szi-
gorú végrehajtása révén, amelyek megtiltják alkohol árusítását a fiatalok részére, az eladók és forgal-
mazók, például az éttermek, bárok, szupermarketek és kiskereskedők szigorúbb ellenőrzése révén,

iii. vonják be a kiskereskedőket és a vendéglátóipart azon konkrét intézkedések azonosításába és végre-
hajtásába, amelyek megakadályozzák az alkohol és az ún. parti-italok (alco-pops) fiatalok részére tör-
ténő értékesítését és felszolgálását,

iv. összpontosítsanak különösen az olyan italokra, mint a parti-italok, amelyek kifejezetten a fiatalokat
célozzák meg, annak biztosítása érdekében, hogy az alkoholtartalom egyértelműen jelezve legyen a
fogyasztók számára, olyan intézkedések útján, mint az ilyen italokra vonatkozó szigorúbb címkézési
előírások, valamint az üzletekben a parti-italoknak az üdítőktől való világosabb elkülönítésére vonat-
kozó előírások, és tilos legyen a fiatalok számára történő értékesítés; ösztönözzék továbbá az ilyen
italok magasabb adóját;

v. dolgozzanak ki olyan, az alkoltartalmú italok vásárlását, eladását és felszolgálását korhatárhoz kötő
iránymutatásokat, amelyeket nemzeti szinten kell végrehajtani,

vi. a kezdő gépjárművezetők esetében európai szinten támogassák a 0%-hoz a lehető legközelebb eső
megengedett véralkoholszintet, ahogy azt a Parlament az „Európai Cselekvési Program a Közúti Köz-
lekedés Biztonságáért – félidei felülvizsgálat” című, 2007. január 18-i állásfoglalásában (1) már java-
solta, figyelembe véve azt is, hogy bizonyos élelmiszerkészítmények nyomokban alkoholt is tartalmaz-
hatnak,

vii. nyújtsanak több lehetőséget a véralkoholszint megismerésére és ellenőrzésére, például az interneten
elérhetővé tett számítási programok segítségével, és alkoholszondák széles körű rendelkezésre bocsá-
tásával, különösen diszkókban, vendéglátó-ipari egységekben és stadionokban, autópályákon és általá-
ban az utakon, különösen az éjszakai órákban, illetve gondoskodjanak róla, hogy eljusson a fogyasz-
tóhoz az az üzenet, hogy az alkoholfogyasztás és a vezetés nem egyeztethető össze,

viii. tegyék meg a szükséges intézkedéseket az ittas vezetés ellenőrzésének lehető legnagyobb körben való
kiterjesztésére,

ix. szigorítsák a tagállamok által az ittas vezetést illetően előírt szankciókat, például azzal, hogy meghosz-
szabbítják a vezetői engedély bevonását,

x. a Bizottság ösztönözze a tagállamokat alternatív tömegközlekedési eszközök elérhetővé tételére azon
gépjárművezetők számára, akik alkoholt fogyasztottak,

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0009.
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xi. a közúti biztonságra gyakorolt jótékony hatásukat figyelembe véve oktatási eszközök révén ösztönöz-
zék a „kijelölt vezető” programok kiterjesztését („aki vezet, az nem iszik”), ugyanakkor emlékeztessék
az utasokat a veszélyes és káros alkoholfogyasztás hatásaira,

xii. a Bizottság alapítson európai díjat az iskolákat és a fiatalokat megcélzó, a káros és veszélyes alkohol-
fogyasztás elleni legjobb kampányok részére,

xiii. fokozzák a tagállamok között a veszélyes és káros alkoholfogyasztás ellen folytatott munka mikéntjé-
vel és az ittas állapotban vezető fiatalok ellenőrzésével kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjét a nem-
zeti rendőri szervek között,

xiv. ösztönözzék az olyan fiatalkorúak utólagos pszichológiai utánkezelésének biztosítására irányuló kez-
deményezéseket, akiket akut alkoholmérgezéssel szállítottak kórházba;

12. felhívja a Bizottságot, hogy határozza meg a tagállamokban a FAS (magzati alkoholszindróma) és a
FASD (magzati alkoholspektrum-zavarok) előfordulási gyakoriságát annak érdekében, hogy ezt követően a
FAS és a FASD visszaszorítását célzó európai célkitűzéseket dolgozzon ki a tagállamok számára, amelyek
kapcsán a tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy európai szinten csökkentik ezek előfordulását,
figyelembe véve az eddigi erőfeszítéseket is,

13. hangsúlyozza, hogy a közösségi jogszabályok által előírt kötelezettségek sérelme nélkül, a tagállamok
szabadon meghatározhatják a nemzeti szinten meghozandó intézkedések formáját, ám jelentést kell tenniük
a Bizottságnak a FAS és a FASD elleni küzdelem terén tett előrehaladásról,

14. Megállapítja, hogy a Bizottságnak támogató szerepet kell betöltenie az európai célkitűzések elérése
terén, azáltal, hogy segíti a tagállamokat az ismeretek és a legjobb gyakorlatok cseréjében, valamint a FAS és
a FASD elleni küzdelemmel foglalkozó európai kutatás elvégzésében;

15. azon a véleményen van, hogy a nőket és a férfiakat egyaránt megfelelőbben kell tájékoztatni a terhes-
ség ideje alatt történő alkoholfogyasztással járó kockázatokról, valamint különösen a FASD-ről (magzati
alkoholspektrum-zavar), hogy elkerüljük az újszülöttek és a serdülők esetében a terhesség során történő
alkoholfogyasztás által előidézett betegségek és fejlődési visszamaradás kialakulását; hangsúlyozza, hogy az
alkoholtartalmú italok csomagolásán elhelyezett megfelelő közlemény megelőzheti, hogy a nők a terhessé-
gük előtt és alatt alkoholt fogyasszanak; megállapítja, hogy az alkoholproblémákkal küzdő személyek eseté-
ben a terhesség során további támogatásra és szülés utáni nyomon követésre lehet szükség; továbbá java-
solja, hogy a nőgyógyászokat és a terhességi tanácsadókat képezzék ki a veszélyes és káros alkoholfogyasztás
esetleges előfordulásának lehető legkorábban történő felismerésére, valamint arra, hogy támogassák e nőket
terhességük alatt az alkoholról való teljes leszokásban;

16. úgy véli, hogy a férfiakat megfelelőbben kell tájékoztatni az alkoholfogyasztás és az impotencia
közötti kapcsolatról;

17. hangsúlyozza, hogy az alkoholreklámok és az alkohollal kapcsolatos marketingtevékenységek nem
célozhatják a kiskorúakat;

18. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki iránymutatásokat a televíziós alkoholreklá-
mokról és biztosítsák az új „televízió határok nélkül” irányelv végrehajtását, amint azt elfogadják; kéri a
Bizottságot, hogy ösztönözze az audiovizuális médiaszolgáltatókat, hogy magatartási szabályzatukat egé-
szítsék ki az alkoholtartalmú italok reklámozásának ütemezésére vonatkozó szabályokkal;

19. üdvözli és támogatja az önszabályozás tekintetében – például – a reklámipar és az alkoholtartalmú
italok gyártói által tett kötelezettségvállalásokat; ennek kapcsán arra hívja fel a Bizottságot és a tagállamokat,
hogy ellenőrizzék, teljesülnek-e ezek a kötelezettségvállalások, és amennyiben nem, alkalmazzon szank-
ciókat;

20. rámutat, hogy a tagállamok jelenleg kötelező egészségügyi figyelmeztetéseket vezethetnek be az alko-
holtartalmú italokat illetően; emlékeztet rá, hogy a csomagolás elülső részén található címkéken figyelmez-
tetések szerepelhetnek arra vonatkozóan, hogy az alkohol súlyos egészségügyi és mentális egészségügyi
problémákat okozhat, hogy az alkohol függőséget okoz, és hogy a terhesség alatt az alkoholfogyasztás
károsíthatja a magzatot; megállapítja, hogy a különböző nemzeti címkézési követelmények fennállása egyér-
telmű következményekkel jár az EU belső piacára nézve; sürgeti a Bizottságot, hogy kezdeményezzen a
tagállamokban alkalmazott különböző tájékoztatási és kommunikációs eszközök, többek között a címkézés
és a hirdetés hatásáról és eredményességéről szóló összehasonlító tanulmányt a veszélyes és káros alkoholfo-
gyasztás csökkentése érdekében, valamint 2009. december 31. előtt tegye közzé az eredményeket;

C 187 E/164 HU 2008.7.24.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007. szeptember 5., szerda



21. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a különböző egészségügyi környezetekben a bevált orvosi
gyakorlatok cseréjére irányuló kezdeményezéseket, valamint a káros és veszélyes alkoholfogyasztással kap-
csolatos figyelemfelkeltésre irányuló, független és pártatlan tájékoztatási kampányokat; a kampányokkal a
neuropszichológiai zavarokkal, szindrómákkal és betegségekkel szempontjából veszélyeztetett, valamint az
idős, magányos, elkülönült vagy elszigetelt személyeket is meg kell célozni, mivel ők hajlamosabbak arra,
hogy az alkoholfogyasztásban keressenek menedéket, ezáltal tovább rontják állapotukat, és fokozzák a
neuropszichológiai zavarok, szindrómák és betegségek kialakulásának kockázatát;

22. ugyanakkor kéri a Bizottságot, hogy támogassa az olyan eszközök elterjedését, mint az Egészségügyi
Világszervezet által kifejlesztett AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test – az alkoholfogyasztás
által okozott zavarok azonosítására szolgáló teszt), amely lehetővé teszi a veszélyeztetett emberek gyors
azonosítását akár azelőtt is, hogy tudatára ébrednének, hogy problémáik vannak az alkohollal; hangsú-
lyozza, hogy az általános orvosok és a betegek közötti, időben történő informális beszélgetés az egyik
leghatékonyabb eszköze annak, hogy a betegeket tájékoztassák a veszélyes és káros alkoholfogyasztással
járó kockázatokról, és ösztönözzék az alkoholproblémákkal küzdő személyek magatartásának szükséges
megváltoztatását; felhívja a tagállamokat, hogy támogassák az orvosok (általános orvosok) alkoholproblé-
mákkal és –zavarokkal, valamint a megfelelő beavatkozásokkal kapcsolatos képzését;

23. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket
az alkohol káros társadalmi hatásainak, például a megfélemlítésnek és a családon belüli erőszaknak a keze-
lésére; több szociális és pszichológiai támogatást kér azon családok részére, amelyek a veszélyes és káros
alkoholfogyasztás áldozatai; külön szociális segítséget kér azon gyermekek számára, akik alkohollal kapcso-
latos problémákkal küzdő családban élnek; segélyhívó szám létesítését javasolja az alkohollal kapcsolatos,
családon belüli visszaélések bejelentésére;

24. aggodalmát fejezi ki a sok idősebb embernél tapasztalható komoly alkoholfogyasztás miatt, ami
gyakran fizikai fájdalom vagy a magány és a reménytelenség érzése miatt jelentkezik; rámutat, hogy az
időskori alkoholproblémák fontos kérdést jelentenek, amely a demográfiai öregedés eredményeként egyre
sürgetőbbé válik;

25. úgy véli, hogy az alkoholfogyasztásra, valamint annak a betegszabadsággal, a hosszú távú betegsza-
badsággal és a korai nyugdíjba vonulással fennálló kapcsolatára vonatkozó ismeretek bővítésére van szükség;
a Közösség és a tagállamok munkajogának vonatkozásában fontosnak tartja a munkahelyen való alkoholfo-
gyasztás problémájának kezelését az érintett személyek arra való ösztönzése révén, hogy kérjenek segítséget,
de emlékeztet arra, hogy ezt mindig a magánélet és az egyéni jogok kellő tiszteletben tartásával kell alkal-
mazni; a munkáltatókat arra ösztönzi, hogy fordítsanak különös figyelmet a munkahelyen történő veszélyes
és káros alkoholfogyasztásra, megelőző oktatási programok bevezetése és az alkoholproblémákkal küzdő
munkavállalóknak történő segítségnyújtás révén;

26. meg van győződve arról, hogy az alkoholfogyasztás miatt bekövetkező közúti balesetek számának és
az azokkal járó károknak a csökkentése (évente 17 000 haláleset) elsődleges fontosságú az EU számára; ezért

i. felhívja a Bizottságot, hogy készítse el a tagállamokban az alkohol befolyása alatt történő vezetés konk-
rét káros hatásainak felsorolását és mennyiségi meghatározását, annak érdekében, hogy ezt követően az
ittas vezetés visszaszorítását célzó európai célkitűzéseket határozzon meg a tagállamok számára, ame-
lyek kapcsán a tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy európai szinten csökkentik az ittas veze-
tés káros hatásait, figyelembe véve az eddigi erőfeszítéseket is,

ii. hangsúlyozza, hogy a közösségi jogszabályok által előírt kötelezettségek sérelme nélkül, a tagállamok
szabadon meghatározhatják a nemzeti szinten meghozandó intézkedések formáját, ám jelentést kell
tenniük a Bizottságnak az ittas vezetés elleni küzdelem terén tett előrehaladásról,

iii. megállapítja, hogy a Bizottságnak támogató szerepet kell betöltenie az európai célkitűzések elérése terén,
azáltal, hogy segíti a tagállamokat az ismeretek és a legjobb gyakorlatok cseréjében, valamint az ittas
vezetés káros hatásai elleni küzdelemmel foglalkozó európai kutatás elvégzésében;

27. a gépjárművezetők körében tapasztalható káros és veszélyes alkoholfogyasztással kapcsolatos kocká-
zatok jobb kezelése végett a következő intézkedéseket kell elfogadni:

i. ösztönözzék a véralkoholszint ellenőrzésének jelentős kiterjesztését és foglalkozzanak a tagállamok
között nagymértékben eltérő végrehajtási arányokkal, azáltal, hogy összhangra törekednek az ellenőrzés
gyakoriságát illetően, valamint megvalósítva az ellenőrzések helyének megválasztása terén kialakult leg-
jobb gyakorlatok cseréjét,
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ii. ösztönözzék szigorúbb szankciók bevezetését ittas vezetés esetén, mint például a vezetői engedély meg-
hosszabbított bevonása,

iii. az A és B kategóriás vezetői engedélyhez kötött közlekedési eszközök gépjárművezetői és a magasabb
kategóriájú vezetői engedélyhez kötött közlekedési eszközök gépjárművezetői, illetve minden hivatásos
gépjárművezető esetében európai szinten támogassák a 0%-hoz a lehető legközelebb eső megengedett
véralkoholszintet, figyelembe véve azt is, hogy bizonyos élelmiszerkészítmények nyomokban alkoholt is
tartalmazhatnak;

28. hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell az ittas vezetés elkerülésére irányuló minden hatékony intézke-
dést; sürgeti az alkoholzár-rendszerek és egyéb olyan eszközök továbbfejlesztését, amelyek mechanikusan
megakadályozzák az ittas vezetést, különösen a hivatásos gépjárművezetők esetében;

29. felhívja a Bizottságot, hogy indítson új, vagy támogassa a tagállamok által folytatott, a fogyasztással
kapcsolatos felelősséget és mértékletességet népszerűsítő, illetve veszélyes és káros alkoholfogyasztásnak a
fizikai és mentális egészségre, valamint a társadalmi jólétre gyakorolt negatív hatásairól szóló, független és
pártatlan tájékoztatási kampányokat, az érintett érdekcsoportokkal együttműködésben;

30. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák és hangolják össze a függőség különböző
formái elleni küzdelmet célzó tevékenységeiket, és 2010-ig nyújtsanak be alapos, általános felmérést a veszé-
lyes és káros fogyasztás és a függőségi magatartás tendenciáiról, valamint azok okairól;

31. sürgeti a tagállamokat, hogy kezeljék az alkohol feketepiaci értékesítésének problémáját, ellenőrizzék
az értékesített alkohol minőségét és fokozzák az olyan, házilag előállított alkoholtermékek (mint például a
desztillált termékek) ellenőrzését, amelyek halált okozhatnak;

32. felhív minden érintett felet, hogy a Bizottság által javasolt Alkohol és Egészség Fórum keretében
ösztönözzék konkrét intézkedések és programok végrehajtását az alkohollal kapcsolatos károk kezelésére,
hiszen a Fórum fő célja a bevált gyakorlatok cseréje; arra is felhívja e feleket, hogy mozdítsák elő a fellépé-
sekben való részvétel iránti elkötelezettséget, biztosítsák az intézkedések megfelelő értékelését és kísérjék
figyelemmel ezek tényleges végrehajtását; arra is felkéri a Bizottságot, hogy vonja be a Parlament képviselőit
is az Alkohol és Egészség Fórumba, és nyújtsanak be hozzá éves jelentéseket a Fórum által elért előrehala-
dásról;

33. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagál-
lamok kormányainak és parlamentjeinek.
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