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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.4.2015 B8-0357/9 

Muudatusettepanek  9 

Glenis Willmott 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0357/2015 

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

Alkoholistrateegia 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

suurendaksid jõupingutusi noorte 

kaitsmiseks alkoholist põhjustatud kahju 

eest, eelkõige tõstes vanusepiiri vähemalt 

18 aastani ja tagades reklaami 

vastutustundlikkuse; 

25. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

suurendaksid jõupingutusi noorte 

kaitsmiseks alkoholist põhjustatud kahju 

eest, eelkõige rangelt jõustades riiklikke 

vanusepiiranguid ja tagades reklaami 

vastutustundlikkuse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0357/2015 

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

Alkoholistrateegia 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. rõhutab, et alkoholi tarbimise 

propageerimiseks ei tohiks kunagi 

kasutada riiklikke vahendeid; 

27. rõhutab, et alkoholi tarbimise 

propageerimiseks ei tohiks kasutada 

riiklikke vahendeid, v.a määrustega (EL) 

nr 1144/2014 ja (EL) nr 1308/2013 

hõlmatud müügiedendusmeetmed; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0357/2015 

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

Alkoholistrateegia 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 32 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. kutsub komisjoni üles jätma oma 

strateegiasse alles uue tervisevaldkonna 

tegevusprogrammi ja raamprogrammi 

„Horisont 2020” alusel ette nähtud rahalise 

toetuse tulemuslikele ja teadusuuringutel 

põhinevatele projektidele, milles 

käsitletakse alkoholi kuritarvitamisega 

seotud kahju probleemi ning alkoholi 

kuritarvitamise peamiste põhjuste 

mõistmist; palub komisjonil tagada, et 

tema finantstoetus läheks ainult 

teaduslikult korrektse metodoloogia ja 

objektiivse teostajaga projektidele; 

32. kutsub komisjoni üles jätma oma 

strateegiasse alles uue tervisevaldkonna 

tegevusprogrammi ja raamprogrammi 

„Horisont 2020” alusel ette nähtud rahalise 

toetuse tulemuslikele ja teadusuuringutel 

põhinevatele projektidele, milles 

käsitletakse alkoholiga seotud kahju 

probleemi ning alkoholi kuritarvitamise 

peamiste põhjuste mõistmist; palub 

komisjonil tagada, et tema finantstoetus 

läheks ainult teaduslikult korrektse 

metodoloogia ja objektiivse teostajaga 

projektidele; 

Or. en 
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Punkt 40 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

vaataksid läbi oma olemasolevad 

õigusaktid ja algatused, mis seonduvad 

tarbijate teavitamise ja asjakohase 

alkoholitarbimiskultuuriga, et jagada teavet 

ja tõsta teadlikkust kahjuliku 

alkoholitarbimise tagajärgede kohta ning 

vähendada alkoholi kuritarvitamisega 

seotud kahju; soovitab liikmesriikidel 

jälgida eelkõige alkoholireklaami ja selle 

mõju noortele ning võtta asjakohaseid 

meetmeid, et vähendada nende 

kokkupuudet sellega; 

40. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

vaataksid läbi oma olemasolevad 

õigusaktid ja algatused, mis seonduvad 

tarbijate teavitamise ja asjakohase 

alkoholitarbimiskultuuriga, et jagada teavet 

ja tõsta teadlikkust kahjuliku 

alkoholitarbimise tagajärgede kohta ning 

vähendada alkoholiga seotud kahju; 

soovitab liikmesriikidel jälgida eelkõige 

alkoholireklaami ja selle mõju noortele 

ning võtta asjakohaseid meetmeid, et 

vähendada nende kokkupuudet sellega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus W 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

W. arvestades, et ELi alkoholistrateegia on 

edukalt toetanud liikmesriikide meetmeid 

alkoholi kuritarvitamisest põhjustatud 

kahju vähendamisel, eelkõige parimate 

tavade jagamisel valdkondades nagu noorte 

kaitse, alkoholi kuritarvitamisega seotud 

liiklusõnnetuste arvu vähendamine ja 

teadlikkuse tõstmine alkoholitarbimise 

suhtes, samuti ühise andmebaasi ja 

järelevalve väljatöötamisel ELis ning 

koostöö tõhustamisel komisjoni ja 

liikmesriikide vahel, mille tulemusel töötati 

riikliku alkoholipoliitika ja - meetmete 

komitee (CNAPA) poolt lõpuks välja 

noorte joomist ja purju joomist käsitlev 

tegevusplaan aastateks 2014–2016; 

W. arvestades, et ELi alkoholistrateegia on 

edukalt toetanud liikmesriikide meetmeid 

alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel, 

eelkõige parimate tavade jagamisel 

valdkondades nagu noorte kaitse, 

alkoholiga seotud liiklusõnnetuste arvu 

vähendamine ja teadlikkuse tõstmine 

alkoholitarbimise suhtes, samuti ühise 

andmebaasi ja järelevalve väljatöötamisel 

ELis ning koostöö tõhustamisel komisjoni 

ja liikmesriikide vahel, mille tulemusel 

töötati riikliku alkoholipoliitika ja - 

meetmete komitee (CNAPA) poolt lõpuks 

välja noorte joomist ja purju joomist 

käsitlev tegevusplaan aastateks 2014–2016; 

Or. en 

 

 


