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27.4.2015 B8-0357/9 

Tarkistus  9 

Glenis Willmott 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0357/2015 

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

Alkoholistrategia 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 

toimia nuorten suojelemiseksi alkoholin 

aiheuttamilta haitoilta, erityisesti 

nostamalla nykyisiä alkoholin käytön 

ikärajoja vähintään 18 vuoteen ja 

varmistamalla, että mainonta on 

vastuullista; 

25. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 

toimia nuorten suojelemiseksi alkoholin 

aiheuttamilta haitoilta, erityisesti 

valvomalla tiukasti alkoholin käytön 

ikärajoja koskevan kansallisen 

lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 

varmistamalla, että mainonta on 

vastuullista; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/10 

Tarkistus  10 

Glenis Willmott 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0357/2015 

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

Alkoholistrategia 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että julkisia varoja ei saisi 

koskaan käyttää alkoholin käytön 

edistämiseen; 

27. korostaa, että julkisia varoja ei saisi 

käyttää alkoholin käytön edistämiseen 

asetuksissa (EU) N:o 1144/2014 ja 

1308/2013 tarkoitettuja edistämistoimia 

lukuun ottamatta;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/11 

Tarkistus  11 

Glenis Willmott 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0357/2015 

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

Alkoholistrategia 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. kehottaa komissiota uuden terveysalan 

toimintaohjelman ja Horisontti 2020 -

puiteohjelman mukaisesti pysymään 

strategiassaan ja tukemaan taloudellisesti 

tehokkaita ja tieteeseen perustuvia 

hankkeita, jotka koskevat alkoholin 

väärinkäyttöön liittyviä haittoja sekä 

alkoholin väärinkäytön taustalla olevia 

syitä; kehottaa komissiota varmistamaan, 

että sen taloudellinen tuki kohdistuu vain 

hankkeisiin, joiden menetelmät ovat 

tieteellisesti perusteltuja ja toteuttajat 

puolueettomia; 

32. kehottaa komissiota uuden terveysalan 

toimintaohjelman ja Horisontti 2020 -

puiteohjelman mukaisesti pysymään 

strategiassaan ja tukemaan taloudellisesti 

tehokkaita ja tieteeseen perustuvia 

hankkeita, jotka koskevat alkoholiin 

liittyviä haittoja sekä alkoholin 

väärinkäytön taustalla olevia syitä; 

kehottaa komissiota varmistamaan, että sen 

taloudellinen tuki kohdistuu vain 

hankkeisiin, joiden menetelmät ovat 

tieteellisesti perusteltuja ja toteuttajat 

puolueettomia; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/12 

Tarkistus  12 

Glenis Willmott 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0357/2015 

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

Alkoholistrategia 

Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. toivoo, että jäsenvaltiot tarkastavat 

viipymättä voimassa olevan 

lainsäädäntönsä ja kuluttajille tiedottamista 

ja kohtuullisen juomisen kulttuuria 

koskevat aloitteensa, jotta voidaan valistaa 

ja lisätä tietoisuutta haitallisen 

alkoholinkulutuksen seurauksista ja 

vähentää alkoholin väärinkäyttöön 

liittyviä haittoja; suosittelee erityisesti, että 

jäsenvaltiot valvovat alkoholimainontaa ja 

sen vaikutuksia nuoriin ja ryhtyvät 

asianmukaisiin toimenpiteisiin 

rajoittaakseen nuorten altistumista 

alkoholimainonnalle; 

40. toivoo, että jäsenvaltiot tarkastavat 

viipymättä voimassa olevan 

lainsäädäntönsä ja kuluttajille tiedottamista 

ja kohtuullisen juomisen kulttuuria 

koskevat aloitteensa, jotta voidaan valistaa 

ja lisätä tietoisuutta haitallisen 

alkoholinkulutuksen seurauksista ja 

vähentää alkoholiin liittyviä haittoja; 

suosittelee erityisesti, että jäsenvaltiot 

valvovat alkoholimainontaa ja sen 

vaikutuksia nuoriin ja ryhtyvät 

asianmukaisiin toimenpiteisiin 

rajoittaakseen nuorten altistumista 

alkoholimainonnalle; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/13 

Tarkistus  13 

Glenis Willmott 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0357/2015 

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

Alkoholistrategia 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan W kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

W. katsoo, että EU:n alkoholistrategialla 

on onnistuneesti tuettu jäsenvaltioiden 

toimia alkoholin väärinkäyttöön liittyvien 

haittojen vähentämiseksi erityisesti 

jakamalla parhaita käytäntöjä sellaisilla 

aloilla kuin nuorten suojelu, alkoholin 

väärinkäyttöön liittyvien 

liikenneonnettomuuksien vähentäminen, 

alkoholinkäyttöä koskeva valistus sekä 

unionin tason yhteinen tietokanta ja 

seuranta, ja sillä on tehostettu komission ja 

jäsenvaltioiden välistä koordinointia, 

minkä seurauksena kansallista 

alkoholipolitiikkaa ja toimintaa käsittelevä 

komitea (CNAPA) on laatinut nuorten 

juomista ja kausittaista runsasta 

alkoholinkäyttöä koskevan 

toimintasuunnitelman (2014–2016); 

W. katsoo, että EU:n alkoholistrategialla 

on onnistuneesti tuettu jäsenvaltioiden 

toimia alkoholiin liittyvien haittojen 

vähentämiseksi erityisesti jakamalla 

parhaita käytäntöjä sellaisilla aloilla kuin 

nuorten suojelu, alkoholiin liittyvien 

liikenneonnettomuuksien vähentäminen, 

alkoholinkäyttöä koskeva valistus sekä 

unionin tason yhteinen tietokanta ja 

seuranta, ja sillä on tehostettu komission ja 

jäsenvaltioiden välistä koordinointia, 

minkä seurauksena kansallista 

alkoholipolitiikkaa ja toimintaa käsittelevä 

komitea (CNAPA) on laatinut nuorten 

juomista ja kausittaista runsasta 

alkoholinkäyttöä koskevan 

toimintasuunnitelman (2014–2016); 

Or. en 

 

 


