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Forslag til beslutning B8-0357/2015 

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

Alkoholstrategi 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at styrke deres 

bestræbelser på at beskytte unge mod 

alkoholrelaterede skader, navnlig ved at 

hæve den nuværende aldersgrænse til 

mindst 18 år og ved at sikre ansvarlige 

annonceringsbestemmelser; 

25. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at styrke deres 

bestræbelser på at beskytte unge mod 

alkoholrelaterede skader, navnlig ved 

strengt at håndhæve den nationale 

lovgivning om aldersgrænsen og ved at 

sikre ansvarlige 

annonceringsbestemmelser; 

Or. en 
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Ændringsforslag  10 
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for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0357/2015 

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

Alkoholstrategi 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. understreger, at offentlige midler aldrig 

må bruges til at fremme forbruget af 

alkohol; 

27. understreger, at offentlige midler ikke 

må bruges til at fremme forbruget af 

alkohol med undtagelse af salgsfremstød, 

der er omfattet af forordning (EU) nr. 

1144/2014 og 1308/2013; 

Or. en 
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for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0357/2015 

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

Alkoholstrategi 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. opfordrer Kommissionen til i sin 

strategi at opretholde den finansielle støtte 

til effektive og videnskabeligt baserede 

projekter vedrørende alkoholrelaterede 

skader og forståelsen af de årsager, der 

ligger til grund for alkoholmisbrug, under 

det nye sundhedsprogram og Horisont 

2020-programmet; opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at dens 

økonomiske støtte udelukkende anvendes 

til projekter baseret på en videnskabeligt 

forsvarlig metodologi og objektive aktører; 

32. (Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0357/2015 

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

Alkoholstrategi 

Forslag til beslutning 

Punkt 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at se på deres 

eksisterende lovgivning og initiativer 

vedrørende forbrugeroplysning og en 

hensigtsmæssig drikkekultur med henblik 

på at uddanne og øge opmærksomheden 

om konsekvenserne af et skadeligt 

alkoholforbrug samt nedbringe de 

alkoholrelaterede skader; anbefaler navnlig 

medlemsstaterne at overvåge 

alkoholreklamer og deres indvirkninger på 

unge og at træffe hensigtsmæssige 

foranstaltninger med henblik på at 

begrænse disses eksponering for denne 

type reklamer; 

40. (Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0357/2015 

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

Alkoholstrategi 

Forslag til beslutning 

Punkt W 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

W. der henviser til, at EU’s alkoholstrategi 

har formået at hjælpe medlemsstaterne i 

deres bestræbelser på at reducere skader 

som følge af alkoholmisbrug, navnlig 

gennem udveksling af bedste praksis inden 

for områder som beskyttelse af unge, 

reduktion af de alkoholrelaterede 

trafikulykker og bevidstgørende 

uddannelse om alkoholforbrug, og en 

fælles database og overvågning på EU-plan 

samt gennem fremme af koordineringen 

mellem Kommissionen og 

medlemsstaterne, hvilket i sidste ende har 

ført til, at udvalget for nationale 

alkoholpolitikker og tiltag (CNAPA) har 

udarbejdet en handlingsplan for unges 

drikkeri og kraftige lejlighedsdrikkeri 

(2014-2016); 

W. der henviser til, at EU’s alkoholstrategi 

har formået at hjælpe medlemsstaterne i 

deres bestræbelser på at reducere 

alkoholrelaterede skader, navnlig gennem 

udveksling af bedste praksis inden for 

områder som beskyttelse af unge, 

reduktion af de alkoholrelaterede 

trafikulykker og bevidstgørende 

uddannelse om alkoholforbrug, og en 

fælles database og overvågning på EU-plan 

samt gennem fremme af koordineringen 

mellem Kommissionen og 

medlemsstaterne, hvilket i sidste ende har 

ført til, at udvalget for nationale 

alkoholpolitikker og tiltag (CNAPA) har 

udarbejdet en handlingsplan for unges 

drikkeri og kraftige lejlighedsdrikkeri 

(2014-2016); 

Or. en 

 

 


