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Dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl ES Alkoholio Strategijos 

Mes, Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, dirbančios psichoaktyviųjų medţiagų 
vartojimo prevencijos srityje ir/ar palaikančios alkoholio vartojimo maţinimą, 
kreipiamės į jus dėl rezoliucijos dėl ES Alkoholio Strategijos, kuri kitą savaitę bus 
svarstoma artimiausio Europos Parlamento plenarinio posėdţio metu.  

Europos regione alkoholio suvartojama daugiausiai pasaulyje. Remiantis oficialia 
statistika, 12 milijonų ţmonių ES yra priklausomi nuo alkoholio. 1 iš 4 eismo nelaimių ES 
įvyksta dėl neblaivių vairuotojų kaltės. 2010 m. beveik 31.000 europiečių ţuvo keliuose, 
25 proc. šių mirčių įtakos turėjo alkoholis. Socialinė alkoholio vartojimo sukeliama ţala 
siekia 155.8 milijardo eurų per metus, tai pagrindinė darbingo amţiaus gyventojų (25-59 
metų) prastos sveikatos ir ankstyvos mirties prieţastis. Vien Lietuvoje alkoholio 
vartojimo sąlygojama ekonominė ţala 2010 m. sudarė maţiausiai 235 milijonus eurų. 

Atkreipiame dėmesį, kad dabartinis Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto siūlomas rezoliucijos tekstas turi kelis rimtus 
trūkumus, į kuriuos būtina atsiţvelgti. 

Prašome apsvarstyti ir palaikyti šiuos siūlomus pakeitimus: 

 Ištrinti konstatuojamąją dalį P (Recital P). Atsakingo vartojimo sąvoka stokoja 
aiškumo ir apibrėţties, todėl klaidina vartotojus, kurie nevienodai ją supranta. 
Visuomenės sveikatos tyrimuose ši sąvoka nenaudojama, todėl nerekomenduojame jos 
naudoti ir tokiame svarbiame Europos Parlamento dokumente. 

 Ištrinti 5 Paragrafą (Paragraph 5). Šis paragrafas iš esmės prieštarauja 4 
paragrafui.  

 Ištrinti 16 paragrafą (Paragraph 16). Alkoholis yra toksinė medţiaga, tiesiogiai ir 
netiesiogiai ţalojanti įvairiems vidaus organus, sukelianti  apie 60 ligų (įskaitant ir vėţį). 
Mokslo tyrimai akivaizdţiai ir nenuginčijamai rodo, kad sveikatos poţiūriu geriausia 
visiškai atsisakyti alkoholio. Pasaulio sveikatos organizacija ne kartą patvirtino, kad nėra 
saugių alkoholio kiekių. Rezoliucijos konstatuojamosiose dalyse glaudţiai aprašomi 
svarbiausi su alkoholio vartojimo ţala susiję aspektai, o 16 paragrafas siūlo skatinti jo 
vartojimą. Alkoholio reklamos draudimas yra laikomas viena iš trijų veiksmingiausių 
alkoholio vartojimo maţinimo priemonių, todėl bet koks siūlymas skatinti tiesioginės ar 
netiesioginės alkoholio reklamos palaikymą kompromituoja šį dokumentą ir patį Europos 
Parlamentą. Prašome neskatinti šalių narių investuoti finansinius ir kitus išteklius į bet 



kokį alkoholio vartojimo skatinimą, ypač atsiţvelgiant į dabartinę Europos ekonominę 
situaciją. Be to, šis paragrafas akivaizdţiai prieštarauja 27 paragrafui. 

Prašome palaikyti ir siūlyti paminėtus pakeitimus. Esame pasirengę pagal 
kompetenciją, kaip pilietinės visuomenės atstovai, talkinti jums siekiant sveikesnės ir 
saugesnės Europos. 
 

Pagarbiai, 

PSO biuras Lietuvoje 
Lietuvos medicinos studentų asociacija 
Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija 
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija 
Nacionalinė vartotojų konfederacija 
Lietuvos Sveikuolių Sąjunga 
Nacionalinė pagalbos nukentėjusiems autoįvykiuose asociacija 
Lietuvos sveikatos psichologų sąjunga  
Ţingsnis, Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga 
Actio Catholica Patria, jaunimo organizacija, VšĮ 
Senamiesčio bendruomenės asociacija 
Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija 
Modusas, VDU akademinio jaunimo mokslinė draugija 
Tavo galimybė, labdaros paramos fondas, UAB 
Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centras 
Psichikos sveikatos iniciatyva, VšĮ 
Laisvas ţmogus, asociacija 
LT Campus 
Blaivios pramogos, VšĮ 
D&DM, VŠĮ 
Lietuvos blaivybės fondas 
Valančiaus blaivystės sąjūdis 
Kauno jėzuitų gimnazija, VšĮ 
Nacionalinė katalikiškų mokyklų asociacija 
Sugrįţimas, priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė, VšĮ 
Krizių prevencijų centras, labdaros ir paramos fondas 
Eičiūnų kaimo vaikų ir jaunimo uţimtumo centras 
Tėvai prieš narkotikus 
Sąjūdţio Vilniaus skyriaus taryba 
Taikos kelias, VšĮ 
Nauja pradţia 
Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija 
Judėjimas „Stabdyk nusikalstamumą” 
Lietuvos ţaliųjų judėjimas 


