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27.4.2015 B8-0357/9 

Pozměňovací návrh  9 

Glenis Willmott 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0357/2015 

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

Strategie týkající se alkoholu 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. naléhavě vyzývá členské státy k 

posílení úsilí o ochranu mladých před 

škodami způsobenými alkoholem obzvláště 

tím, že věkový limit zvýší alespoň na 18 let 

a zajistí odpovědnou reklamu; 

25. naléhavě vyzývá členské státy k 

posílení úsilí o ochranu mladých před 

škodami způsobenými alkoholem obzvláště 

tím, že budou přísně prosazovat 

vnitrostátní právní předpisy ohledně 

věkového limitu a zajistí odpovědnou 

reklamu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/10 

Pozměňovací návrh  10 

Glenis Willmott 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0357/2015 

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

Strategie týkající se alkoholu 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že na propagaci konzumace 

alkoholu by nikdy neměly být vynakládány 

veřejné prostředky; 

27. zdůrazňuje, že na propagaci konzumace 

alkoholu by neměly být vynakládány 

veřejné prostředky, s výjimkou 

propagačních opatření, na něž se vztahují 

nařízení (EU) č. 1144/2014 a 1308/2013; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/11 

Pozměňovací návrh  11 

Glenis Willmott 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0357/2015 

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

Strategie týkající se alkoholu 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. vyzývá Komisi, aby ve své strategii 

ponechala finanční podporu poskytovanou 

účinným projektům na vědeckém základě, 

které usilují o nápravu škod spojených 

s konzumací alkoholu a snaží se pochopit 

prvotní důvody, které vedou k nadměrné 

konzumaci alkoholu, v rámci nového 

programu v oblasti zdraví a programu 

Horizont 2020; vyzývá Komisi, aby 

zajistila, že její finanční podpora bude 

směřovat pouze do projektů s vědecky 

podloženou metodikou a prováděných 

objektivními subjekty; 

32. vyzývá Komisi, aby ve své strategii 

ponechala finanční podporu poskytovanou 

účinným projektům na vědeckém základě, 

které usilují o nápravu škod spojených 

s alkoholem a snaží se pochopit prvotní 

důvody, které vedou k nadměrné 

konzumaci alkoholu, v rámci nového 

programu v oblasti zdraví a programu 

Horizont 2020; vyzývá Komisi, aby 

zajistila, že její finanční podpora bude 

směřovat pouze do projektů s vědecky 

podloženou metodikou a prováděných 

objektivními subjekty; 

Or. en 



 

AM\1059355CS.doc  PE555.115v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0357/12 

Pozměňovací návrh  12 

Glenis Willmott 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0357/2015 

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

Strategie týkající se alkoholu 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

přezkoumaly své platné právní předpisy 

a stávající iniciativy týkající se 

informování spotřebitelů a přiměřené 

kultury pití alkoholu s cílem vzdělávat 

a zvyšovat informovanost o dopadech 

škodlivé konzumace alkoholu a omezovat 

škody spojené s alkoholem; především 

doporučuje členským státům monitorovat 

reklamu na alkohol a její dopad na mladé 

lidi a přijmout vhodná opatření, kterými 

omezí vystavení mladých lidí této reklamě; 

Netýká se českého znění 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/13 

Pozměňovací návrh  13 

Glenis Willmott 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0357/2015 

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

Strategie týkající se alkoholu 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění W 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

W. vzhledem k tomu, že strategie EU 

týkající se alkoholu je úspěšná v tom, že 

podporuje členské státy v omezování škod 

souvisejících s alkoholem, zejména 

sdílením osvědčených postupů v oblastech, 

jako je ochrana mladých lidí, snižování 

silničních dopravních nehod spojených 

s nadměrnou konzumací alkoholu či 

zvyšování povědomí o konzumaci alkoholu 

v rámci vzdělávání, a poskytováním 

společné databáze a společným 

monitorováním na úrovni EU a také 

posílením koordinace mezi Komisí 

a členskými státy, která nakonec vedla 

k vypracování akčního plánu týkajícího se 

konzumace alkoholu mladistvými a těžké 

nárazové konzumace alkoholu (2014–

2016) Výborem pro vnitrostátní politiku 

a činnost týkající se alkoholu (CNAPA); 

W. vzhledem k tomu, že strategie EU 

týkající se alkoholu je úspěšná v tom, že 

podporuje členské státy v omezování škod 

souvisejících s alkoholem, zejména 

sdílením osvědčených postupů v oblastech, 

jako je ochrana mladých lidí, snižování 

silničních dopravních nehod souvisejících 

s alkoholem či zvyšování povědomí 

o konzumaci alkoholu v rámci vzdělávání, 

a poskytováním společné databáze 

a společným monitorováním na úrovni EU 

a také posílením koordinace mezi Komisí 

a členskými státy, která nakonec vedla 

k vypracování akčního plánu týkajícího se 

konzumace alkoholu mladistvými a těžké 

nárazové konzumace alkoholu (2014–

2016) Výborem pro vnitrostátní politiku 

a činnost týkající se alkoholu (CNAPA); 

Or. en 

 

 


