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Alteração  9 

Glenis Willmott 

em nome do Grupo S&D 
 
Proposta de resolução B8-0357/2015 

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

Estratégia em matéria de álcool 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 
Proposta de resolução Alteração 

25. Insta os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços de proteção dos 
jovens contra os malefícios causados pelo 
álcool, nomeadamente aumentando o 
limite de idade para 18 anos, no mínimo, e 
garantindo publicidade responsável; 

25. Insta os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços de proteção dos 
jovens contra os malefícios causados pelo 
álcool, nomeadamente aplicando com 

rigor a legislação nacional sobre o limite 
de idade e garantindo publicidade 
responsável; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/10 

Alteração  10 

Glenis Willmott 

em nome do Grupo S&D 
 
Proposta de resolução B8-0357/2015 

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

Estratégia em matéria de álcool 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 
Proposta de resolução Alteração 

27. Salienta que os fundos públicos não 
devem, em caso algum, ser utilizados para 
promover o consumo de álcool; 

27. Salienta que os fundos públicos não 
devem ser utilizados para promover o 
consumo de álcool, com exceção das 

medidas de promoção abrangidas pelos 

Regulamentos (UE) n.
os

 1144/2014 e 

1308/2013; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/11 

Alteração  11 

Glenis Willmott 

em nome do Grupo S&D 
 
Proposta de resolução B8-0357/2015 

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

Estratégia em matéria de álcool 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 
Proposta de resolução Alteração 

32. Insta a Comissão a manter, na sua 
estratégia, o apoio financeiro a projetos 
eficazes e com fundamento científico que 
combatam os malefícios causados pelo 
abuso do álcool e se dediquem à 
compreensão das causas subjacentes ao 
abuso do álcool, no âmbito do novo 
Programa no domínio da saúde e do 
Programa Horizonte 2020; exorta a 
Comissão a zelar por que o seu apoio 
financeiro se destine apenas aos projetos 
que apresentem uma metodologia 
consistente a nível científico e operadores 
objetivos; 

32. Insta a Comissão a manter, na sua 
estratégia, o apoio financeiro a projetos 
eficazes e com fundamento científico que 
combatam os malefícios causados pelo 
álcool e se dediquem à compreensão das 
causas subjacentes ao abuso do álcool, no 
âmbito do novo Programa no domínio da 
saúde e do Programa Horizonte 2020; 
exorta a Comissão a zelar por que o seu 
apoio financeiro se destine apenas aos 
projetos que apresentem uma metodologia 
consistente a nível científico e operadores 
objetivos; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/12 

Alteração  12 

Glenis Willmott 

em nome do Grupo S&D 
 
Proposta de resolução B8-0357/2015 

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

Estratégia em matéria de álcool 

Proposta de resolução 

N.º 40 

 
Proposta de resolução Alteração 

40. Apela a que os Estados-Membros 
examinem as respetivas legislações e 
iniciativas em vigor relacionadas com a 
informação aos consumidores e a cultura 
de consumo de álcool adequada, a fim de 
educar e sensibilizar para as consequências 
do consumo nocivo de álcool e reduzir os 
malefícios causados pelo consumo 
abusivo; recomenda, em particular, que os 
Estados-Membros acompanhem de perto as 
campanhas publicitárias ao álcool e os 
respetivos efeitos nos jovens e tomem as 
medidas adequadas para limitar a 
exposição dos jovens a estas campanhas; 

40. Apela a que os Estados-Membros 
examinem as respetivas legislações e 
iniciativas em vigor relacionadas com a 
informação aos consumidores e a cultura 
de consumo de álcool adequada, a fim de 
educar e sensibilizar para as consequências 
do consumo nocivo de álcool e reduzir os 
malefícios causados pelo consumo; 
recomenda, em particular, que os 
Estados-Membros acompanhem de perto as 
campanhas publicitárias ao álcool e os 
respetivos efeitos nos jovens e tomem as 
medidas adequadas para limitar a 
exposição dos jovens a estas campanhas; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/13 

Alteração 13 

Glenis Willmott 

em nome do Grupo S&D 
 
Proposta de resolução B8-0357/2015 

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

Estratégia em matéria de álcool 

Proposta de resolução 

Considerando W 

 
Proposta de resolução Alteração 

W. Considerando que a estratégia da UE 
em matéria de álcool foi bem-sucedida em 
apoiar medidas dos Estados-Membros para 
reduzir os malefícios causados pelo abuso 
do álcool, em particular através do 
intercâmbio de práticas de excelência em 
domínios como a proteção dos jovens, a 
diminuição dos acidentes de viação 
relacionados com o abuso de álcool, a 
educação para a sensibilização sobre o 
consumo de álcool e uma base de dados 
comum e um acompanhamento ao nível da 
UE, e que foi também bem-sucedida em 
reforçar a coordenação entre a Comissão e 
os Estados-Membros, o que, em última 
análise, conduziu ao desenvolvimento de 
um Plano de ação sobre o alcoolismo dos 
jovens e o consumo esporádico excessivo 
de álcool (2014-2016) pelo Comité de 
Política e Ação Nacionais em matéria de 
Álcool (CNAPA); 

W. Considerando que a estratégia da UE 
em matéria de álcool foi bem-sucedida em 
apoiar medidas dos Estados-Membros para 
reduzir os malefícios causados pelo álcool, 
em particular através do intercâmbio de 
práticas de excelência em domínios como a 
proteção dos jovens, a diminuição dos 
acidentes de viação relacionados com o 
álcool, a educação para a sensibilização 
sobre o consumo de álcool e uma base de 
dados comum e um acompanhamento ao 
nível da UE, e que foi também bem-
sucedida em reforçar a coordenação entre a 
Comissão e os Estados-Membros, o que, 
em última análise, conduziu ao 
desenvolvimento de um Plano de ação 
sobre o alcoolismo dos jovens e o consumo 
esporádico excessivo de álcool 
(2014-2016) pelo Comité de Política e 
Ação Nacionais em matéria de Álcool 
(CNAPA); 

Or. en 

 
 


