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- Oriënterend debat 

 (Openbaar debat) 

 

 

1. Met het oog op de voorbereiding van de zitting van de Raad (Werkgelegenheid, Sociaal 

Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) van 30 november en 1 december 2006, gaat 

hierbij voor de delegaties een nota van het voorzitterschap over de EU-strategie ter beperking 

van aan alcohol gerelateerde schade, als basis voor de bijdragen van de ministers over dit 

punt. 

 

2. Teneinde het debat te vergemakkelijken stelt het voorzitterschap voor de bespreking te 

structureren rond de twee vragen die in de punten 6 en 7 van de bijlage bij deze nota staan. De 

delegaties wordt verzocht hun antwoorden tot één bijdrage te beperken, en daarbij eventueel 

uit te gaan van de vragen. 

 

3. Schriftelijke bijdragen van de delegaties zijn welkom, maar dan wel voor de Raadszitting. 
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4. Op 22 november 2006 heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers bevestigd dat de 

vragen van het voorzitterschap in de nota als basis voor het ministerieel oriënterend debat 

over deze kwestie dienen. 

 

 

________________ 
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BIJLAGE 

 

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP OVER DE 

EU-STRATEGIE TER BEPERKING VAN AAN ALCOHOL GERELATEERDE SCHADE 

 

Inleiding 

 

1. Alcohol is schadelijk voor de gezondheid, het maatschappelijk welzijn, de veiligheid en de 

productiviteit op het werk in de Europese Unie, en vormt een last voor de nationale economieën. 

 

2. De omvang en de aard van aan alcohol gerelateerde schade verschilt per land, en het is aan de 

lidstaten om te besluiten met welk beleid zij de schade als gevolg van het alcoholgebruik willen 

beperken. 

 

3. De gezondheid wordt in grote mate bepaald door factoren buiten het kader van de gezondheids-

zorg, en beleid op andere terreinen dan de volksgezondheid heeft rechtstreeks effect op 

gezondheidsdeterminanten. 

 

4. Ook een aantal andere beleidsterreinen kunnen bijdragen aan het voorkomen van aan alcohol 

gerelateerde schade. 

 

5. De Europese Commissie heeft haar mededeling inzake een EU-strategie ter ondersteuning van 

de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade op 24 oktober 2006 ingediend. 

Doel van de strategie is de aan alcohol gerelateerde schade in de EU tussen nu en eind 2012 

terug te dringen door nationale beleidsmaatregelen en strategieën op dit gebied aan te vullen met 

maatregelen op EU-niveau. 

 

Vragen: 

 

6. Het belangrijkste doel van de "alcoholstrategie" van de EU is de lidstaten ondersteuning te 

bieden bij het beperken van de aan alcohol gerelateerde schade. Welke mogelijkheden en uit-

dagingen zien de lidstaten als het gaat om de ondersteuning door de Gemeenschap van het 

nationale beleid inzake het beperken van aan alcohol gerelateerde schade? 

 

7. Hoe moet de Raad, gelet op het belang van alcoholgerelateerde problemen, volgens de ministers 

van Volksgezondheid in de toekomst bij die problematiek worden betrokken?  

 

 

________________ 


