
 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

27.4.2015 B8-0357/9 

Emenda  9 

Glenis Willmott 

f'isem il-Grupp S&D 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0357/2015 

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

L-Istrateāija dwar l-Alkoħol 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 25 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

25. Iħeāāeā lill-Istati Membri jsaħħu l-
isforzi biex iħarsu liŜ-ŜgħaŜagħ mill-ħsara 
relatata mal-alkoħol, b’mod partikolari billi 
jgħollu l-limitu tal-età għal tal-anqas 18-il 
sena u jiŜguraw li jkun hemm reklamar 
responsabbli; 

25. Iħeāāeā lill-Istati Membri jsaħħu l-
isforzi biex iħarsu liŜ-ŜgħaŜagħ mill-ħsara 
relatata mal-alkoħol, b’mod partikolari billi 
jinfurzaw strettament il-leāiŜlazzjoni 

nazzjonali dwar il-limitu tal-età u jiŜguraw 
li jkun hemm reklamar responsabbli; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

27. Jenfasizza li l-flus pubbliëi 
m'għandhom qatt jintuŜaw sabiex 
jippromwovu l-konsum tal-alkoħol; 

27. Jenfasizza li l-flus pubbliëi 
m'għandhomx jintuŜaw sabiex 
jippromwovu l-konsum tal-alkoħol, bl-
eëëezzjoni ta' miŜuri ta' promozzjoni 

koperti mir-Regolamenti (UE) Nri 

1144/2014 u 1308/2013; 
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32. Jistieden lill-Kummissjoni ŜŜomm, fl-
istrateāija tagħha, l-appoāā finanzjarju 
għall-proāetti effettivi u bbaŜati fuq ix-
xjenza li jindirizzaw il-ħsara marbuta mal-

abbuŜ tal-alkoħol u l-fehim tal-kawŜi 
sottostanti tal-abbuŜ mill-alkoħol fl-ambitu 
tal-Programm tas-Saħħa l-ādid u tal-
Programm Orizzont 2020; jistieden lill-
Kummissjoni tiŜgura li l-appoāā 
finanzjarju tagħha jkun indirizzat biss lejn 
proāetti bʼmetodoloāija xjentifikament 
tajba u bʼoperatur li jwettaq l-objettiv; 

32. Jistieden lill-Kummissjoni ŜŜomm, fl-
istrateāija tagħha, l-appoāā finanzjarju 
għall-proāetti effettivi u bbaŜati fuq ix-
xjenza li jindirizzaw il-ħsara marbuta mal-

alkoħol u l-fehim tal-kawŜi sottostanti tal-
abbuŜ mill-alkoħol fl-ambitu tal-Programm 
tas-Saħħa l-ādid u tal-Programm Orizzont 
2020; jistieden lill-Kummissjoni tiŜgura li 
l-appoāā finanzjarju tagħha jkun indirizzat 
biss lejn proāetti bʼmetodoloāija 
xjentifikament tajba u bʼoperatur li 
jwettaq l-objettiv; 
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40. Iħeāāeā lill-Istati Membri jeŜaminaw 
il-leāiŜlazzjoni u l-inizjattivi eŜistenti 
tagħhom relatati mal-informazzjoni lill-
konsumatur u kultura xierqa tax-xorb, 
sabiex jedukaw u jissensibilizzaw dwar il-
konsegwenzi tal-konsum ta’ ħsara tal-
alkoħol u sabiex inaqqsu l-ħsara marbuta 
mal-abbuŜ tal-alkoħol; bʼmod partikolari, 
jirrakkomanda lill-Istati Membri 
jissorveljaw ir-reklamar tal-alkoħol u l-
effetti tiegħu fuq iŜ-ŜgħaŜagħ u jieħdu 
azzjoni xierqa bl-intenzjoni li jnaqqsu l-
esponiment tagħhom għalih; 

40. Iħeāāeā lill-Istati Membri jeŜaminaw 
il-leāiŜlazzjoni u l-inizjattivi eŜistenti 
tagħhom relatati mal-informazzjoni lill-
konsumatur u kultura xierqa tax-xorb, 
sabiex jedukaw u jissensibilizzaw dwar il-
konsegwenzi tal-konsum ta’ ħsara tal-
alkoħol u sabiex inaqqsu l-ħsara marbuta 
mal-alkoħol; bʼmod partikolari, 
jirrakkomanda lill-Istati Membri 
jissorveljaw ir-reklamar tal-alkoħol u l-
effetti tiegħu fuq iŜ-ŜgħaŜagħ u jieħdu 
azzjoni xierqa bl-intenzjoni li jnaqqsu l-
esponiment tagħhom għalih; 
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W. billi l-Istrateāija tal-UE dwar l-Alkoħol 
kellha suëëess fl-appoāā tagħha tal-
azzjonijiet tal-Istati Membri biex inaqqsu l-
ħsara relatata mal-abbuŜ tal-alkoħol, 
b’mod partikolari permezz tal-kondiviŜjoni 
tal-aħjar prattiki f’oqsma bħalma huma l-
protezzjoni taŜ-ŜgħaŜagħ, it-tnaqqis tal-
inëidenti tat-triq assoëjati mal-abbuŜ tal-

alkoħol, l-edukazzjoni permezz ta’ 
sensibilizzazzjoni dwar il-konsum tal-
alkoħol, u database u monitoraāā komuni 
fil-livell tal-UE, kif ukoll fit-tisħiħ tal-
koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-
Istati Membri, li fl-aħħar mill-aħħar wasslu 
għall-iŜvilupp tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar ix-
Xorb taŜ-śgħaŜagħ u x-Xorb Bla RaŜan 
Episodiku (2014-2016) mill-Kumitat dwar 
il-Politika u l-Azzjoni Nazzjonali dwar l-
Alkoħol (CNAPA); 

W. billi l-Istrateāija tal-UE dwar l-Alkoħol 
kellha suëëess fl-appoāā tagħha tal-
azzjonijiet tal-Istati Membri biex inaqqsu l-
ħsara relatata mal-alkoħol, b’mod 
partikolari permezz tal-kondiviŜjoni tal-
aħjar prattiki f’oqsma bħalma huma l-
protezzjoni taŜ-ŜgħaŜagħ, it-tnaqqis tal-
inëidenti tat-triq assoëjati mal-alkoħol, l-
edukazzjoni permezz ta’ sensibilizzazzjoni 
dwar il-konsum tal-alkoħol, u database u 
monitoraāā komuni fil-livell tal-UE, kif 
ukoll fit-tisħiħ tal-koordinazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri, li fl-aħħar 
mill-aħħar wasslu għall-iŜvilupp tal-Pjan 
ta’ Azzjoni dwar ix-Xorb taŜ-śgħaŜagħ u 
x-Xorb Bla RaŜan Episodiku (2014-2016) 
mill-Kumitat dwar il-Politika u l-Azzjoni 
Nazzjonali dwar l-Alkoħol (CNAPA); 
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