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Uczestnicy uznają dane naukowe przedstawione w czasie konferencji. W Unii Europejskiej
szkodliwe i ryzykowne spożycie alkoholu stanowi drugi wśród najważniejszych czynników ryzyka
chorób i przedwczesnych zgonów. Szkodliwe spożywanie alkoholu stanowi istotny problem
społeczny. Dlatego niezbędne są wszechstronne i efektywne polityki dotyczące alkoholu na
poziomie krajów, regionów i Unii Europejskiej.
Zwraca się uwagę, iż w 2006 r. Komisja Europejska przedstawiła swój Komunikat na temat
strategii UE mającej na celu wspieranie Krajów Członkowskich w redukowaniu szkód związanych
z alkoholem; w 2010 r. LXIII Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło Strategię Globalną
Zmniejszenia Szkodliwego Spożycia Alkoholu oraz we wrześniu 2011r. przyjęto Trzeci
Europejski Plan Działania w celu redukcji szkodliwego spożycia alkoholu.
Zwraca się uwagę, że chociaż Kraje Członkowskie ponoszą główną odpowiedzialność za kształt
krajowych polityk dotyczących alkoholu, istnieje potrzeba międzynarodowej koordynacji,
współpracy oraz wsparcia ze strony Komisji Europejskiej w celu uzupełniania krajowych polityk
w zakresie zdrowia publicznego.
Konferencja Ekspertów MEDUSA popiera Wnioski Rady na temat Alkoholu i Zdrowia przyjęte
przez Ministrów Zdrowia UE w listopadzie 2009 r., w myśl których Komisja powinna:
• Nadal zdecydowanie wspierać Kraje Członkowskie
• Nie później niż w 2012r. przedstawić Radzie raport na temat postępów i wyników prac
Komisji oraz o działaniach zgłaszanych przez Kraje Członkowskie.
• Oraz podjąć kroki w celu zapewnienia, że nowa strategia UE lub plan działania dostosuje
się do aktualnej strategii.
• Podkreślić potrzebę podjęcia koniecznych kroków, aby doprowadzić do uwzględnienia
redukcji szkód zdrowotnych i społecznych związanych z alkoholem przy wdrażaniu
wszystkich odnośnych polityk i działań.
• Podjąć konieczne kroki, aby chronić osoby młode przed narażeniem na marketing alkoholu
i zapewnić konsumentom informacje oparte na dowodach naukowych na temat wpływu
alkoholu na zdrowie
• Uznać potrzebę wzmocnienia i zacieśnienia współpracy między Krajami Członkowskim,
a tym samym potrzebę stworzenia organu na poziomie europejskim, który zajmowałby się
monitorowaniem, zbieraniem danych, wdrażaniem polityk, profilaktyką i wzmacnianiem
kompetencji i zasobów
Wreszcie uczestnicy spotkania apelują do twórców polityki o wykorzystanie istniejących
obszernych zasobów wiedzy naukowej dotyczącej skutecznych i efektywnych kosztowo strategii i
interwencji mających na celu zapobieganie i ograniczanie szkód związanych z alkoholem.

