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27.4.2015 B8-0357/9 

Predlog spremembe  9 

Glenis Willmott 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0357/2015 

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

Strategija o alkoholu 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poziva države članice, naj okrepijo 

prizadevanja za zaščito mladostnikov pred 

škodljivimi posledicami uživanja alkohola, 

zlasti s povišanjem starostne meje na vsaj 

18 let ter zagotovitvijo odgovornega 

oglaševanja; 

25. poziva države članice, naj okrepijo 

prizadevanja za zaščito mladostnikov pred 

škodljivimi posledicami uživanja alkohola, 

zlasti z doslednim izvajanjem nacionalne 

zakonodaje v zvezi s starostno mejo ter 

zagotovitvijo odgovornega oglaševanja; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/10 

Predlog spremembe  10 

Glenis Willmott 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0357/2015 

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

Strategija o alkoholu 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja, da nikoli ne bi smeli 

uporabljati javnih sredstev za spodbujanje 

uživanja alkohola; 

27. poudarja, da ne bi smeli uporabljati 

javnih sredstev za spodbujanje uživanja 

alkohola, z izjemo ukrepov za promocijo, 

zajetih v uredbah (EU) št. 1144/2014 in 

1308/2013; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/11 

Predlog spremembe  11 

Glenis Willmott 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0357/2015 

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

Strategija o alkoholu 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poziva Komisijo, naj v svoji strategiji 

ohrani finančno podporo za učinkovite in 

znanstveno utemeljene projekte v zvezi s 

škodljivimi posledicami zlorabe alkohola 

ter razumevanje temeljnih vzrokov zlorabe 

alkohola v okviru novega zdravstvenega 

programa in programa Obzorje 2020; 

poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 

finančna podpora namenjena samo 

projektom z znanstveno utemeljeno 

metodologijo in objektivnim nosilcem; 

32. poziva Komisijo, naj v svoji strategiji 

ohrani finančno podporo za učinkovite in 

znanstveno utemeljene projekte v zvezi s 

škodljivimi posledicami uživanja alkohola 

ter razumevanje temeljnih vzrokov zlorabe 

alkohola v okviru novega zdravstvenega 

programa in programa Obzorje 2020; 

poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 

finančna podpora namenjena samo 

projektom z znanstveno utemeljeno 

metodologijo in objektivnim nosilcem; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/12 

Predlog spremembe  12 

Glenis Willmott 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0357/2015 

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

Strategija o alkoholu 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. poziva države članice, naj preučijo 

svojo obstoječo zakonodajo in pobude o 

obveščanju potrošnikov in primerni kulturi 

pitja z namenom izobraževanja in 

ozaveščanja o posledicah škodljivega 

uživanja alkohola in z namenom 

zmanjševanja škodljivih posledic zlorabe 

alkohola; predvsem pa priporoča državam 

članicam, naj spremljajo oglaševanje 

alkohola in njegov vpliv na mlade ter naj 

ustrezno ukrepajo, da bi omejili 

izpostavljenost mladih takemu 

oglaševanju; 

40. poziva države članice, naj preučijo 

svojo obstoječo zakonodajo in pobude o 

obveščanju potrošnikov in primerni kulturi 

pitja z namenom izobraževanja in 

ozaveščanja o posledicah škodljivega 

uživanja alkohola in z namenom 

zmanjševanja škodljivih posledic uživanja 

alkohola; predvsem pa priporoča državam 

članicam, naj spremljajo oglaševanje 

alkohola in njegov vpliv na mlade ter naj 

ustrezno ukrepajo, da bi omejili 

izpostavljenost mladih takemu 

oglaševanju; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/13 

Predlog spremembe  13 

Glenis Willmott 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0357/2015 

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

Strategija o alkoholu 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava W 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

W. ker je strategija EU o alkoholu uspešno 

podprla države članice pri zmanjšanju 

škodljivih posledic uživanja alkohola, 

zlasti z izmenjavo primerov dobre prakse 

med državami članicami na področjih, kot 

so zaščita mladih, zmanjšanje prometnih 

nesreč, povezanih z alkoholom in 

ozaveščanje o porabi alkohola ter z 

vzpostavitvijo skupne podatkovne baze in 

spremljanja na ravni EU, pa tudi z večjim 

usklajevanjem med Komisijo in državami 

članicami, na podlagi katerega je Odbor za 

nacionalno alkoholno politiko in ukrepe 

pripravil akcijski načrt o pitju in popivanju 

med mladimi (2014–2016); 

W. ker je strategija EU o alkoholu uspešno 

podprla države članice pri zmanjšanju 

škodljivih posledic uživanja alkohola, 

zlasti z izmenjavo primerov dobre prakse 

med državami članicami na področjih, kot 

so zaščita mladih, zmanjšanje števila 

prometnih nesreč, povezanih z uživanjem 

alkohola, in ozaveščanje o porabi alkohola, 

ter z vzpostavitvijo skupne podatkovne 

baze in spremljanja na ravni EU, pa tudi z 

večjim usklajevanjem med Komisijo in 

državami članicami, na podlagi katerega je 

Odbor za nacionalno alkoholno politiko in 

ukrepe pripravil akcijski načrt o pitju in 

popivanju med mladimi (2014–2016); 

Or. en 

 

 


