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Pakeitimas  9 

Glenis Willmott 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0357/2015 

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

Alkoholio strategija 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

25. ragina valstybes nares d÷ti daugiau 

pastangų siekiant apsaugoti jaunimą nuo su 

alkoholiu susijusios žalos, būtent 

padidinant esamus amžiaus apribojimus 

bent iki 18 metų ir užtikrinant atsakingą 

reklamą; 

25. ragina valstybes nares d÷ti daugiau 

pastangų siekiant apsaugoti jaunimą nuo su 

alkoholiu susijusios žalos, visų pirma 

griežtai vykdant nacionalinius teis÷s aktus 

d÷l amžiaus apribojimo ir užtikrinant 

atsakingą reklamą; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/10 

Pakeitimas  10 

Glenis Willmott 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0357/2015 

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

Alkoholio strategija 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

27. pabr÷žia, kad viešosios l÷šos niekada 

netur÷tų būti naudojamos alkoholio 

vartojimui skatinti; 

27. pabr÷žia, kad viešosios l÷šos netur÷tų 

būti naudojamos alkoholio vartojimui 

skatinti, išskyrus Reglamentuose (ES) Nr. 

1144/2014 ir 1308/2013 nustatytas 

skatinimo priemones; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

27.4.2015 B8-0357/11 

Pakeitimas  11 

Glenis Willmott 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0357/2015 

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

Alkoholio strategija 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

32 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

32. ragina Komisiją išlaikyti jos 

strategijoje pagal naują Sveikatos srities 

programą ir programą „Horizontas 2020“ 

numatytą finansinę paramą, skirtą 

veiksmingiems ir moksliškai pagrįstiems 

projektams, susijusiems su 

piktnaudžiavimo alkoholiu žalos 

mažinimu ir esminių piktnaudžiavimo 

alkoholiu priežasčių suvokimu; ragina 

Komisiją užtikrinti, kad jos finansin÷ 

parama būtų skiriama tik objektyvių 

vykdytojų projektams su moksliškai 

pagrįsta metodologija; 

32. ragina Komisiją išlaikyti jos 

strategijoje pagal naują Sveikatos srities 

programą ir programą „Horizontas 2020“ 

numatytą finansinę paramą, skirtą 

veiksmingiems ir moksliškai pagrįstiems 

projektams, kuriais siekiama mažinti su 

alkoholiu susijusią žalą ir ištirti esmines 

priežastis, d÷l kurių piktnaudžiaujama 

alkoholiu; ragina Komisiją užtikrinti, kad 

jos finansin÷ parama būtų skiriama tik 

objektyvių vykdytojų projektams su 

moksliškai pagrįsta metodologija; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/12 

Pakeitimas  12 

Glenis Willmott 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0357/2015 

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

Alkoholio strategija 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

40 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

40. primygtinai ragina valstybes nares 

išnagrin÷ti savo galiojančius teis÷s aktus ir 

dabartines iniciatyvas, susijusias su 

vartotojams teikiama informacija ir 

tinkama alkoholio vartojimo kultūra, 

siekiant šviesti ir didinti informuotumą 

apie žalingo alkoholio vartojimo padarinius 

ir mažinti su piktnaudžiavimu alkoholiu 

susijusią žalą; visų pirma rekomenduoja 

valstyb÷ms nar÷ms steb÷ti alkoholio 

reklamą, jos poveikį jaunimui ir imtis 

atitinkamų veiksmų siekiant jį sumažinti; 

40. primygtinai ragina valstybes nares 

išnagrin÷ti savo galiojančius teis÷s aktus ir 

dabartines iniciatyvas, susijusias su 

vartotojams teikiama informacija ir 

tinkama alkoholio vartojimo kultūra, 

siekiant šviesti ir didinti informuotumą 

apie žalingo alkoholio vartojimo padarinius 

ir mažinti su alkoholiu susijusią žalą; visų 

pirma rekomenduoja valstyb÷ms nar÷ms 

steb÷ti alkoholio reklamą, jos poveikį 

jaunimui ir imtis atitinkamų veiksmų 

siekiant jį sumažinti; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

27.4.2015 B8-0357/13 

Pakeitimas  13 

Glenis Willmott 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0357/2015 

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

Alkoholio strategija 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

W konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

W. kadangi ES alkoholio strategija 

s÷kmingai prisid÷jo prie valstybių narių 

veiksmų, kuriais siekiama sumažinti 

alkoholio daromą žalą, visų pirma d÷l to, 

kad buvo keičiamasi geriausia patirtimi, 

pvz., jaunų žmonių apsaugos, su alkoholiu 

susijusių kelių eismo įvykių mažinimo ir 

informuotumo didinimo, švietimo apie 

alkoholio vartojimą srityse, sukurta bendra 

duomenų baz÷ ir vykdoma steb÷sena ES 

lygmeniu, taip pat pad÷jo geriau 

koordinuoti Komisijos ir valstybių narių 

veiksmus, tod÷l galiausiai Nacionalin÷s 

alkoholio politikos ir veiksmų komitetas 

(angl. CNAPA) pareng÷ veiksmų planą d÷l 

jaunimo girtavimo ir nesaikingo epizodinio 

girtavimo (2014–2016 m.) (angl. „Action 

Plan on Youth Drinking and Heavy 

Episodic Drinking (2014-2016)“); 

W. kadangi ES alkoholio strategija 

s÷kmingai prisid÷jo prie valstybių narių 

veiksmų, kuriais siekiama sumažinti su 

alkoholiu susijusią žalą, visų pirma d÷l to, 

kad buvo keičiamasi geriausia patirtimi, 

pvz., jaunų žmonių apsaugos, su alkoholiu 

susijusių kelių eismo įvykių mažinimo ir 

informuotumo didinimo, švietimo apie 

alkoholio vartojimą srityse, sukurta bendra 

duomenų baz÷ ir vykdoma steb÷sena ES 

lygmeniu, taip pat pad÷jo geriau 

koordinuoti Komisijos ir valstybių narių 

veiksmus, tod÷l galiausiai Nacionalin÷s 

alkoholio politikos ir veiksmų komitetas 

(angl. CNAPA) pareng÷ veiksmų planą d÷l 

jaunimo girtavimo ir nesaikingo epizodinio 

girtavimo (2014–2016 m.) (angl. „Action 

Plan on Youth Drinking and Heavy 

Episodic Drinking (2014-2016)“); 

Or. en 

 

 

 


