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27.4.2015 B8-0357/9 

Изменение  9 

Гленис Уилмът 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно стратегията по отношение на алкохола 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. настоятелно приканва държавите 

членки да активизират усилията си за 

закрила на младите хора от свързаните с 

алкохола вреди, по-специално като 

повишат възрастовата граница най-

малко на 18 години и осигурят, че 

рекламирането се извършва по 

отговорен начин; 

25. настоятелно приканва държавите 

членки да активизират усилията си за 

закрила на младите хора от свързаните с 

алкохола вреди, по-специално като 

наложат стриктно спазване на 

националното законодателство 

относно възрастовата граница и 

гарантират, че рекламирането се 

извършва по отговорен начин; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/10 

Изменение  10 

Гленис Уилмът 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно стратегията по отношение на алкохола 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. подчертава, че в никакъв случай не 

следва да бъдат използвани публични 

средства за насърчаване на 

консумацията на алкохол; 

27. подчертава, че не следва да бъдат 

използвани публични средства за 

насърчаване на консумацията на 

алкохол, с изключение на мерките за 

насърчаване, обхванати от 

Регламент (ЕО) № 1144/2014 и 

Регламент (ЕО) № 1308/2013; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/11 

Изменение  11 

Гленис Уилмът 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно стратегията по отношение на алкохола 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. призовава Комисията да запази в 

своята стратегия финансовата подкрепа 

за ефективни и научно обосновани 

проекти, свързани с вредите, 

предизвикани от злоупотребата с 

алкохол, както и да включи анализа на 

основните причини за злоупотребата с 

алкохол в рамките на новата програма 

за здравеопазването и на програмата 

„Хоризонт 2020“; призовава Комисията 

да гарантира, че финансовата ѝ 

подкрепа е адресирана само към 

проекти с добре обоснована от научна 

гледна точка методология и обективни 

изпълнители; 

32. призовава Комисията да запази в 

своята стратегия финансовата подкрепа 

за ефективни и научно обосновани 

проекти, свързани с вредите, 

предизвикани от употребата на 

алкохол, както и да включи анализа на 

основните причини за злоупотребата с 

алкохол в рамките на новата програма 

за здравеопазването и на програмата 

„Хоризонт 2020“; призовава Комисията 

да гарантира, че финансовата ѝ 

подкрепа е адресирана само към 

проекти с добре обоснована от научна 

гледна точка методология и обективни 

изпълнители; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/12 

Изменение  12 

Гленис Уилмът 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно стратегията по отношение на алкохола 

Предложение за резолюция 

Параграф 40 

 

Предложение за резолюция Изменение 

40. настоятелно призовава държавите 

членки да разгледат своите действащи 

законодателства и инициативи, 

отнасящи се до информацията за 

потребителите и подходящата култура 

на консумация на алкохол, за да 

образоват и повишават осведомеността 

относно последиците от вредната 

употреба на алкохол и да намалят 

свързаните със злоупотребата с 

алкохол вреди; по-конкретно 

препоръчва държавите членки да 

контролират рекламите на алкохол и 

тяхното въздействие върху младите 

хора и да предприемат подходящи 

действия с оглед на ограничаването на 

тяхното излагане на такива реклами; 

40. настоятелно призовава държавите 

членки да разгледат своите действащи 

законодателства и инициативи, 

отнасящи се до информацията за 

потребителите и подходящата култура 

на консумация на алкохол, за да 

образоват и повишават осведомеността 

относно последиците от вредната 

употреба на алкохол и да намалят 

свързаните с употребата на алкохол 

вреди; по-конкретно препоръчва 

държавите членки да контролират 

рекламите на алкохол и тяхното 

въздействие върху младите хора и да 

предприемат подходящи действия с 

оглед на ограничаването на тяхното 

излагане на такива реклами; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/13 

Изменение  13 

Гленис Уилмът 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно стратегията по отношение на алкохола 

Предложение за резолюция 

Съображение Ц 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ц. като има предвид, че стратегията на 

ЕС по отношение на алкохола се оказа 

успешна по отношение на 

подпомагането на действията на 

държавите членки за намаляване на 

свързаните със злоупотребата с 

алкохол вреди, по-специално чрез 

споделянето на най-добри практики в 

области като закрилата на младите хора, 

намаляването на броя на свързаните със 

злоупотребата с алкохол 

пътнотранспортни произшествия, 

образователните дейности за 

повишаване на осведомеността относно 

консумацията на алкохол и създаването 

на обща база данни и механизъм за 

мониторинг на равнището на ЕС, както 

и подобряването на координацията 

между Комисията и държавите членки, 

което в крайна сметка доведе до 

разработването на план за действие 

относно консумацията на алкохол и 

периодичното преднамерено напиване 

сред младежите (2014 – 2016 г.) от 

Комитета по националните политики и 

действия по отношение на алкохола 

(CNAPA); 

Ц. като има предвид, че стратегията на 

ЕС по отношение на алкохола се оказа 

успешна по отношение на 

подпомагането на действията на 

държавите членки за намаляване на 

свързаните с употребата на алкохол 

вреди, по-специално чрез споделянето 

на най-добри практики в области като 

закрилата на младите хора, 

намаляването на броя на свързаните с 

употребата на алкохол 

пътнотранспортни произшествия, 

образователните дейности за 

повишаване на осведомеността относно 

консумацията на алкохол и създаването 

на обща база данни и механизъм за 

мониторинг на равнището на ЕС, както 

и подобряването на координацията 

между Комисията и държавите членки, 

което в крайна сметка доведе до 

разработването на план за действие 

относно консумацията на алкохол и 

периодичното преднамерено напиване 

сред младежите (2014 – 2016 г.) от 

Комитета по националните политики и 

действия по отношение на алкохола 

(CNAPA); 

Or. en 

 

 


