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27.4.2015 B8-0357/9 

Grozījums Nr.  9 

Glenis Willmott 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0357/2015 

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

Stratēăija alkohola jomā 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. mudina dalībvalstis aktīvāk rīkoties, lai 
aizsargātu jauniešus no alkohola radītā 
kaitējuma, it īpaši paaugstinot vecuma 
limitu tā lietošanas uzsākšanai vismaz līdz 
18 gadiem un nodrošinot atbildīgu 
reklāmu; 

25. mudina dalībvalstis aktīvāk rīkoties, lai 
aizsargātu jauniešus no alkohola radītā 
kaitējuma, it īpaši stingri ievērojot valsts 
tiesību aktus par vecuma limitu tā 
lietošanas uzsākšanai un nodrošinot 
atbildīgu reklāmu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/10 

Grozījums Nr.  10 

Glenis Willmott 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0357/2015 

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

Stratēăija alkohola jomā 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. uzsver, ka sabiedriskos līdzekĜus 
nekādā gadījumā nedrīkst izmantot, lai 
veicinātu alkohola lietošanu; 

27. uzsver, ka sabiedriskos līdzekĜus 
nedrīkst izmantot, lai veicinātu alkohola 
lietošanu, izĦemot gadījumus, kad tiek 
īstenoti veicināšanas pasākumi, uz kuriem 

attiecas Regula (ES) Nr. 1144/2014 un 

Regula (ES) Nr. 1308/2013; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/11 

Grozījums Nr.  11 

Glenis Willmott 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0357/2015 

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

Stratēăija alkohola jomā 

Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. aicina Komisiju savā stratēăijā arī 
turpmāk paredzēt finansiālu atbalstu 
efektīviem un zinātniski pamatotiem 
projektiem, ar kuriem jaunās Veselības 
programmas un programmas 
„Apvārsnis 2020” ietvaros pievēršas 
pārmērīgas alkohola lietošanas radītā 
kaitējuma novēršanai un Ĝauj izprast šādas 
lietošanas iemeslus; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka tās finansiālais atbalsts tiek 
sniegts tikai projektiem ar zinātniski 
pamatotu metodiku un objektīvu īstenotāju; 

32. aicina Komisiju savā stratēăijā arī 
turpmāk paredzēt finansiālu atbalstu 
efektīviem un zinātniski pamatotiem 
projektiem, ar kuriem jaunās Veselības 
programmas un programmas 
„Apvārsnis 2020” ietvaros pievēršas 
alkohola lietošanas radītā kaitējuma 
novēršanai un Ĝauj izprast šādas lietošanas 
iemeslus; aicina Komisiju nodrošināt, ka 
tās finansiālais atbalsts tiek sniegts tikai 
projektiem ar zinātniski pamatotu 
metodiku un objektīvu īstenotāju; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  12 

Glenis Willmott 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0357/2015 

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

Stratēăija alkohola jomā 

Rezolūcijas priekšlikums 

40. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

40. mudina dalībvalstis pārskatīt to spēkā 
esošos tiesību aktus un iniciatīvas par 
patērētāju informēšanu un pienācīgu 
alkohola lietošanas kultūru, lai izglītotu un 
palielinātu izpratni par pārmērīgas 
lietošanas sekām un samazinātu alkohola 
nodarīto kaitējumu; jo īpaši iesaka 
dalībvalstīm uzraudzīt alkohola reklāmu un 
tās ietekmi uz jauniešiem, un attiecīgi 
rīkoties, lai mazinātu viĦu pakĜaušanu 
šādai reklāmai; 

40. mudina dalībvalstis pārskatīt to spēkā 
esošos tiesību aktus un iniciatīvas par 
patērētāju informēšanu un pienācīgu 
alkohola lietošanas kultūru, lai izglītotu un 
palielinātu izpratni par pārmērīgas 
lietošanas sekām un samazinātu alkohola 
kaitējumu; jo īpaši iesaka dalībvalstīm 
uzraudzīt alkohola reklāmu un tās ietekmi 
uz jauniešiem, un attiecīgi rīkoties, lai 
mazinātu viĦu pakĜaušanu šādai reklāmai; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  13 

Glenis Willmott 

S&D grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0357/2015 

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

Stratēăija alkohola jomā 

Rezolūcijas priekšlikums 

W apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

W. tā kā ES stratēăija alkohola jomā ir 
bijusi veiksmīga, gan atbalstot dalībvalstu 
darbības alkohola pārmērīgas lietošanas 
radītā kaitējuma samazināšanai, jo īpaši 
apmainoties ar labāko praksi tādās jomās 
kā jauniešu aizsardzība, alkohola lietošanas 
izraisītu ceĜu satiksmes negadījumu skaita 
samazināšana, izpratni veidojoša 
izglītošana par alkohola lietošanu un 
kopīga datu bāze un uzraudzība ES līmenī, 
gan arī veicinot koordināciju starp 
Komisiju un dalībvalstīm, kuras rezultātā 
tika pieĦemts Nacionālās alkohola politikas 
un rīcības komitejas (CNAPA) Rīcības 
plāns par jauniešu dzeršanu un epizodisku 
pārmērīgu alkohola lietošanu (2014–2016); 

W. tā kā ES stratēăija alkohola jomā ir 
bijusi veiksmīga, gan atbalstot dalībvalstu 
darbības alkohola lietošanas radītā 
kaitējuma samazināšanai, jo īpaši 
apmainoties ar labāko praksi tādās jomās 
kā jauniešu aizsardzība, alkohola lietošanas 
izraisītu ceĜu satiksmes negadījumu skaita 
samazināšana, izpratni veidojoša 
izglītošana par alkohola lietošanu un 
kopīga datu bāze un uzraudzība ES līmenī, 
gan arī veicinot koordināciju starp 
Komisiju un dalībvalstīm, kuras rezultātā 
tika pieĦemts Nacionālās alkohola politikas 
un rīcības komitejas (CNAPA) Rīcības 
plāns par jauniešu dzeršanu un epizodisku 
pārmērīgu alkohola lietošanu (2014–2016); 

Or. en 

 
 


