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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

25. προτρέπει τα κράτη µέλη να 

ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την 

προστασία των νέων από τη βλάβη που 

προκαλεί το αλκοόλ, ιδίως αυξάνοντας το 

ηλικιακό όριο τουλάχιστον στα 18 και 

διασφαλίζοντας την υπεύθυνη διαφήµιση· 

25. προτρέπει τα κράτη µέλη να 

ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την 

προστασία των νέων από τη βλάβη που 

προκαλεί το αλκοόλ, ιδίως επιβάλλοντας 

αυστηρά την εθνική νοµοθεσία σχετικά 

µε το ηλικιακό όριο και διασφαλίζοντας 

την υπεύθυνη διαφήµιση· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

27. τονίζει ότι οι δηµόσιοι πόροι δεν θα 

πρέπει ποτέ να διατίθενται για την 

προώθηση της κατανάλωσης αλκοόλ· 

27. τονίζει ότι οι δηµόσιοι πόροι δεν θα 

πρέπει να διατίθενται για την προώθηση 

της κατανάλωσης αλκοόλ, µε την εξαίρεση 

των ενεργειών προώθησης που διέπουν οι 

κανονισµοί (ΕΕ) 1144/2014 και 

1308/2013· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

32. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει στο 

πλαίσιο της στρατηγικής της τη 

χρηµατοδοτική στήριξη για 

αποτελεσµατικά και επιστηµονικώς 

τεκµηριωµένα έργα που αντιµετωπίζουν τη 

βλάβη από την κατάχρηση αλκοόλ και την 

κατανόηση των αιτιών της κατάχρησης 

αλκοόλ κατά το νέο πρόγραµµα υγείας και 

το πρόγραµµα "Ορίζων 2020"· καλεί την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η 

χρηµατοδοτική της στήριξη παρέχεται 

µόνο σε έργα µε επιστηµονικά 

τεκµηριωµένη µεθοδολογία και 

αντικειµενικό φορέα εκτέλεσης· 

32. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει στο 

πλαίσιο της στρατηγικής της τη 

χρηµατοδοτική στήριξη για 

αποτελεσµατικά και επιστηµονικώς 

τεκµηριωµένα έργα που αντιµετωπίζουν τη 

βλάβη από το αλκοόλ και την κατανόηση 

των αιτιών της κατάχρησης αλκοόλ κατά 

το νέο πρόγραµµα υγείας και το 

πρόγραµµα "Ορίζων 2020"· καλεί την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η 

χρηµατοδοτική της στήριξη παρέχεται 

µόνο σε έργα µε επιστηµονικά 

τεκµηριωµένη µεθοδολογία και 

αντικειµενικό φορέα εκτέλεσης· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

40. καλεί µετ’ επιτάσεως τα κράτη µέλη να 

εξετάσουν την ισχύουσα νοµοθεσία τους 

και τις πρωτοβουλίες τους σχετικά µε την 

ενηµέρωση των καταναλωτών και την 

ενδεδειγµένη νοοτροπία κατανάλωσης 

αλκοόλ, µε στόχο την εκπαίδευση και την 

ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις 

επιπτώσεις της επιβλαβούς κατανάλωσης 

αλκοόλ και τον περιορισµό των βλαβερών 

επιπτώσεων της κατάχρησης αλκοόλ· 

συνιστά, ειδικότερα στα κράτη µέλη να 

παρακολουθούν τη διαφήµιση του αλκοόλ 

και τις επιδράσεις της στους νέους, καθώς 

και να αναλάβουν την κατάλληλη δράση 

µε στόχο να µειώσουν την έκθεση των 

νέων σε αυτήν· 

40. καλεί µετ’ επιτάσεως τα κράτη µέλη να 

εξετάσουν την ισχύουσα νοµοθεσία τους 

και τις πρωτοβουλίες τους σχετικά µε την 

ενηµέρωση των καταναλωτών και την 

ενδεδειγµένη νοοτροπία κατανάλωσης 

αλκοόλ, µε στόχο την εκπαίδευση και την 

ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις 

επιπτώσεις της επιβλαβούς κατανάλωσης 

αλκοόλ και τον περιορισµό των βλαβερών 

επιπτώσεων του αλκοόλ· συνιστά, 

ειδικότερα στα κράτη µέλη να 

παρακολουθούν τη διαφήµιση του αλκοόλ 

και τις επιδράσεις της στους νέους, καθώς 

και να αναλάβουν την κατάλληλη δράση 

µε στόχο να µειώσουν την έκθεση των 

νέων σε αυτήν· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΚΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 

της ΕΕ για το αλκοόλ έχει καταστεί 

επιτυχής ως προς τη στήριξη δράσεων των 

κρατών µελών για τη µείωση βλαβών 

οφειλόµενων στην κατάχρηση αλκοόλ, 

ιδίως µε την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών σε τοµείς όπως η προστασία 

των νέων, η µείωση των τροχαίων 

ατυχηµάτων λόγω κατάχρησης αλκοόλ, η 

εκπαίδευση που αποσκοπεί στην 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 

κατανάλωση αλκοόλ και µία κοινή βάση 

δεδοµένων και παρακολούθηση σε επίπεδο 

ΕΕ· έχει καταστεί επίσης επιτυχής ως προς 

την ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ της 

Επιτροπής και των κρατών µελών, πράγµα 

που οδήγησε, εκ µέρους της επιτροπής 

εθνικών πολιτικών και δράσεων για το 

αλκοόλ (CNAPA), στην ανάπτυξη του 

σχεδίου δράσης σχετικά µε την 

κατανάλωση αλκοόλ από άτοµα νεαρής 

ηλικίας και την ευκαιριακή άµετρη 

κατανάλωση αλκοόλ (2014-2016)· 

ΚΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 

της ΕΕ για το αλκοόλ έχει καταστεί 

επιτυχής ως προς τη στήριξη δράσεων των 

κρατών µελών για τη µείωση βλαβών 

οφειλόµενων στο αλκοόλ, ιδίως µε την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε τοµείς 

όπως η προστασία των νέων, η µείωση των 

τροχαίων ατυχηµάτων λόγω αλκοόλ, η 

εκπαίδευση που αποσκοπεί στην 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 

κατανάλωση αλκοόλ και µία κοινή βάση 

δεδοµένων και παρακολούθηση σε επίπεδο 

ΕΕ· έχει καταστεί επίσης επιτυχής ως προς 

την ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ της 

Επιτροπής και των κρατών µελών, πράγµα 

που οδήγησε, εκ µέρους της επιτροπής 

εθνικών πολιτικών και δράσεων για το 

αλκοόλ (CNAPA), στην ανάπτυξη του 

σχεδίου δράσης σχετικά µε την 

κατανάλωση αλκοόλ από άτοµα νεαρής 

ηλικίας και την ευκαιριακή άµετρη 

κατανάλωση αλκοόλ (2014-2016)· 
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