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27.4.2015 B8-0357/9 

Amendement  9 

Glenis Willmott 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0357/2015 

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

Alcohol Strategy 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. dringt er bij de lidstaten op aan dat zij 

zich meer inspannen om jongeren te 

beschermen tegen alcoholgerelateerde 

schade, met name door de leeftijdsgrenzen 

op te trekken tot minimaal 18 jaar en door 

bepalingen inzake verantwoorde reclame te 

waarborgen; 

25. dringt er bij de lidstaten op aan dat zij 

zich meer inspannen om jongeren te 

beschermen tegen alcoholgerelateerde 

schade, met name door de nationale 

wetgeving ten aanzien van de 

minimumleeftijd strikt te handhaven en 

door bepalingen inzake verantwoorde 

reclame te waarborgen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/10 

Amendement  10 

Glenis Willmott 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0357/2015 

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

Alcohol Strategy 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. benadrukt dat overheidsgeld nooit mag 

worden gebruikt om de consumptie van 

alcohol te promoten; 

27. benadrukt dat overheidsgeld niet mag 

worden gebruikt om de consumptie van 

alcohol te promoten, met uitzondering van 

de afzetbevorderende maatregelen zoals 

omschreven in de Verordeningen (EU) nr. 

1144/2014 en 1308/2013; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/11 

Amendement  11 

Glenis Willmott 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0357/2015 

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

Alcohol Strategy 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. roept de Commissie op om in haar 

strategie de financiële steun voor 

doeltreffende en op de wetenschap 

gebaseerde projecten betreffende 

alcoholmisbruikgerelateerde schade en het 

onderzoeken van de onderliggende 

oorzaken van alcoholmisbruik in het kader 

van het nieuwe programma Gezondheid en 

het programma Horizon 2020 te 

handhaven; verzoekt de Commissie te 

waarborgen dat haar financiële steun 

uitsluitend beschikbaar wordt gesteld voor 

projecten met een wetenschappelijk 

onderbouwde methodologie die door een 

objectieve instantie worden uitgevoerd; 

32. roept de Commissie op om in haar 

strategie de financiële steun voor 

doeltreffende en op de wetenschap 

gebaseerde projecten betreffende 

alcoholgerelateerde schade en het 

onderzoeken van de onderliggende 

oorzaken van alcoholmisbruik in het kader 

van het nieuwe programma Gezondheid en 

het programma Horizon 2020 te 

handhaven; verzoekt de Commissie te 

waarborgen dat haar financiële steun 

uitsluitend beschikbaar wordt gesteld voor 

projecten met een wetenschappelijk 

onderbouwde methodologie die door een 

objectieve instantie worden uitgevoerd; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

27.4.2015 B8-0357/12 

Amendement  12 

Glenis Willmott 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0357/2015 

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

Alcohol Strategy 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. verzoekt de lidstaten met klem hun 

bestaande wetgeving en initiatieven op het 

gebied van consumentenvoorlichting en 

een verantwoorde drinkcultuur te 

bestuderen om de bewustwording van de 

gevolgen van schadelijk alcoholgebruik te 

vergroten en om 

alcoholmisbruikgerelateerde schade te 

verminderen; beveelt de lidstaten in het 

bijzonder aan om toezicht uit te oefenen op 

alcoholreclames en op de effecten daarvan 

op jongeren, en eveneens om passende 

maatregelen te treffen om hun blootstelling 

aan alcoholreclames te beperken; 

40. verzoekt de lidstaten met klem hun 

bestaande wetgeving en initiatieven op het 

gebied van consumentenvoorlichting en 

een verantwoorde drinkcultuur te 

bestuderen om de bewustwording van de 

gevolgen van schadelijk alcoholgebruik te 

vergroten en om alcoholgerelateerde 

schade te verminderen; beveelt de lidstaten 

in het bijzonder aan om toezicht uit te 

oefenen op alcoholreclames en op de 

effecten daarvan op jongeren, en eveneens 

om passende maatregelen te treffen om hun 

blootstelling aan alcoholreclames te 

beperken; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/13 

Amendement  13 

Glenis Willmott 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0357/2015 

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

Alcohol Strategy 

Ontwerpresolutie 

Overweging W 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

W. overwegende dat de alcoholstrategie 

van de EU de lidstaten succesvol heeft 

ondersteund bij het verminderen van aan 

alcoholmisbruik gerelateerde schade, in 

het bijzonder door het delen van goede 

werkwijzen op terreinen als de 

bescherming van jongeren, het 

verminderen van het aantal 

verkeersongevallen waarbij 

alcoholmisbruik een rol speelt, het voeren 

van bewustzijnscampagnes over 

alcoholgebruik, het aanleggen van een 

gezamenlijke databank en het uitvoeren 

van toezicht op EU-niveau, en het 

verbeteren van de coördinatie tussen de 

Commissie en de lidstaten, wat uiteindelijk 

leidde tot de opstelling van het actieplan 

inzake drankgebruik onder jongeren en 

zwaar episodisch drinken (2014-2016) 

door de Commissie voor nationaal beleid 

en nationale actie op het gebied van 

alcohol (CNAPA); 

W. overwegende dat de alcoholstrategie 

van de EU de lidstaten succesvol heeft 

ondersteund bij het verminderen van 

alcoholgerelateerde schade, in het 

bijzonder door het delen van goede 

werkwijzen op terreinen als de 

bescherming van jongeren, het 

verminderen van het aantal 

verkeersongevallen waarbij alcohol een rol 

speelt, het voeren van 

bewustzijnscampagnes over 

alcoholgebruik, het aanleggen van een 

gezamenlijke databank en het uitvoeren 

van toezicht op EU-niveau, en het 

verbeteren van de coördinatie tussen de 

Commissie en de lidstaten, wat uiteindelijk 

leidde tot de opstelling van het actieplan 

inzake drankgebruik onder jongeren en 

zwaar episodisch drinken (2014-2016) 

door de Commissie voor nationaal beleid 

en nationale actie op het gebied van 

alcohol (CNAPA); 

Or. en 

 

 


