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Amendamentul 9 

Glenis Willmott 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0357/2015 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă statele membre să își 
consolideze eforturile de protecție a 

tinerilor de efectele nocive ale alcoolului, 
în special prin creșterea limitei de vârstă la 
cel puțin 18 ani și asigurarea unei 
publicități responsabile; 

25. îndeamnă statele membre să își 
consolideze eforturile de protecție a 

tinerilor de efectele nocive ale alcoolului, 
în special prin aplicarea în mod strict a 
legislației naționale privind limita de 
vârstă și asigurarea unei publicități 
responsabile; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/10 

Amendamentul 10 

Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0357/2015 

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

Strategia privind alcoolul 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că banii publici nu ar trebui 

utilizați niciodată pentru a promova 
consumul de alcool; 

27. subliniază că banii publici nu ar trebui 
utilizați pentru a promova consumul de 
alcool, cu excepția măsurilor de 
promovare reglementate prin 
Regulamentele (UE) nr. 1144/2014 și nr. 
1308/2013; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/11 

Amendamentul 11 

Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0357/2015 

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

Strategia privind alcoolul 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită Comisiei să mențină în strategia 
sa financiară sprijinul acordat proiectelor 
concrete, fundamentate științific, care 
vizează contracararea efectelor nocive 

asociate abuzului de alcool, precum și 
înțelegerea cauzelor subiacente ale 

abuzului de alcool în cadrul noului 
program în domeniul sănătății și al 
programului Orizont 2020; solicită 
Comisiei să se asigure că sprijinul său 
financiar se adresează doar proiectelor care 
dispun de o metodologie științifică solidă și 
sunt conduse de operatori obiectivi; 

32. solicită Comisiei să mențină în strategia 
sa financiară sprijinul acordat proiectelor 
concrete, fundamentate științific, care 
vizează contracararea efectelor nocive 

asociate consumului de alcool, precum și 
înțelegerea cauzelor subiacente ale 

abuzului de alcool în cadrul noului 
program în domeniul sănătății și al 
programului Orizont 2020; solicită 
Comisiei să se asigure că sprijinul său 
financiar se adresează doar proiectelor care 
dispun de o metodologie științifică solidă și 
sunt conduse de operatori obiectivi; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/12 

Amendamentul 12 

Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0357/2015 

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

Strategia privind alcoolul 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. îndeamnă statele membre să își 
analizeze legislația și inițiativele existente 
privind informarea consumatorilor și 
cultura adecvată a consumului de alcool, 

pentru a educa și a sensibiliza persoanele 
cu privire la consecințele consumului nociv 

de alcool și a reduce efectele nocive 
asociate abuzului de alcool; în special, 
recomandă statelor membre să 

supravegheze campaniile de publicitate 
pentru alcool și impactul acestora asupra 
tinerilor și să ia măsurile potrivite pentru a 
limita expunerea tinerilor la acestea; 

40. îndeamnă statele membre să își 
analizeze legislația și inițiativele existente 
privind informarea consumatorilor și 
cultura adecvată a consumului de alcool, 

pentru a educa și a sensibiliza persoanele 
cu privire la consecințele consumului nociv 

de alcool și a reduce efectele nocive 
asociate consumului de alcool; în special, 
recomandă statelor membre să 

supravegheze campaniile de publicitate 
pentru alcool și impactul acestora asupra 
tinerilor și să ia măsurile potrivite pentru a 
limita expunerea tinerilor la acestea; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/13 

Amendamentul 13 

Glenis Willmott 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0357/2015 

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

Strategia privind alcoolul 

Propunere de rezoluție 

Considerentul W 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

W. întrucât strategia UE privind alcoolul a 
reușit să ajute statele membre să reducă 
efectele nocive asociate abuzului de 
alcool, în special prin împărtășirea celor 

mai bune practici în domenii cum ar fi 
protejarea tinerilor, reducerea numărului de 

accidente rutiere legate de abuzul de alcool 
și educația în vederea sensibilizării cu 
privire la efectele consumului de alcool, 

prin instituirea unei baze de date și 
asigurarea unei monitorizări comune la 
nivelul UE, precum și prin consolidarea 
coordonării dintre Comisie și statele 
membre, care a dus în cele din urmă la 

elaborarea de către Comitetul pentru 
politicile și acțiunile naționale referitoare la 
consumul de alcool (CNAPA) a Planului 
de acțiune privind consumul de alcool în 
rândul tinerilor și consumul ocazional 

excesiv de alcool (2014-2016); 

W. întrucât strategia UE privind alcoolul a 
reușit să ajute statele membre să reducă 
efectele nocive asociate consumului de 
alcool, în special prin împărtășirea celor 

mai bune practici în domenii cum ar fi 
protejarea tinerilor, reducerea numărului de 

accidente rutiere legate de consumul de 
alcool și educația în vederea sensibilizării 
cu privire la efectele consumului de alcool, 

prin instituirea unei baze de date și 
asigurarea unei monitorizări comune la 
nivelul UE, precum și prin consolidarea 
coordonării dintre Comisie și statele 
membre, care a dus în cele din urmă la 

elaborarea de către Comitetul pentru 
politicile și acțiunile naționale referitoare la 
consumul de alcool (CNAPA) a Planului 
de acțiune privind consumul de alcool în 
rândul tinerilor și consumul ocazional 

excesiv de alcool (2014-2016); 

Or. en 

 
 


