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27.4.2015 B8-0357/9 

Ändringsförslag  9 
Glenis Willmott 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0357/2015 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Alkoholstrategi 

Förslag till resolution 
Punkt 25 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att öka sina 

ansträngningar för att skydda ungdomar 

från alkoholrelaterade skador, i synnerhet 

genom att höja åldersgränsen till 

åtminstone 18 år och säkerställa en 

ansvarstagande marknadsföring. 

25. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att öka sina 

ansträngningar för att skydda ungdomar 

från alkoholrelaterade skador, i synnerhet 

genom att genomdriva en strikt 

efterlevnad av den nationella 

åldersgränsen och säkerställa en 

ansvarstagande marknadsföring. 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/10 

Ändringsförslag  10 
Glenis Willmott 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0357/2015 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Alkoholstrategi 

Förslag till resolution 
Punkt 27 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet betonar att 

offentliga medel aldrig får användas för att 

främja alkoholkonsumtion. 

27. Europaparlamentet betonar att 

offentliga medel inte får användas för att 

främja alkoholkonsumtion, annat än för de 

marknadsföringsåtgärder som omfattas av 

förordning (EU) nr 1144/2014 och 

1308/2013. 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/11 

Ändringsförslag  11 
Glenis Willmott 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0357/2015 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Alkoholstrategi 

Förslag till resolution 
Punkt 32 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att i sin strategi behålla 

finansiellt stöd till ändamålsenliga och 

vetenskapligt grundade projekt som tar upp 

alkoholrelaterade skador och förståelse för 

de bakomliggande orsakerna till 

alkoholmissbruk i det nya 

hälsoprogrammet och i Horisont 2020. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att se 

till att dess finansiella stöd endast går till 

projekt med en vetenskapligt välgrundad 

metod och en objektiv projektledning. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/12 

Ändringsförslag  12 
Glenis Willmott 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0357/2015 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Alkoholstrategi 

Förslag till resolution 
Punkt 40 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

medlemsstaterna att granska sin befintliga 

lagstiftning och sina befintliga initiativ om 

konsumentinformation och lämplig 

dryckeskultur, för att utbilda och öka 

kunskapen om konsekvenserna av skadlig 

alkoholkonsumtion och minska de 

alkoholrelaterade skadorna. Parlamentet 

rekommenderar särskilt medlemsstaterna 

att övervaka alkoholreklamen och dess 

effekt på ungdomar och att vidta lämpliga 

åtgärder för att begränsa deras exponering 

för sådan reklam. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/13 

Ändringsförslag  13 
Glenis Willmott 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0357/2015 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Alkoholstrategi 

Förslag till resolution 
Skäl W 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

W. EU:s alkoholstrategi har varit ett 

framgångsrikt stöd för medlemsstaterna i 

arbetet med att minska de skador som 

alkoholmissbruk ger, i synnerhet genom 

utbyte av bästa praxis inom områden som 

skydd av unga, minskning av 

alkoholrelaterade trafikolyckor, 

medvetandegörande information om 

alkoholkonsumtion och en gemensam 

databas och gemensam övervakning på 

EU-nivå, samt bidragit till en ökad 

samordning mellan kommissionen och 

medlemsstaterna som i slutändan ledde till 

att handlingsplanen om ungdomars 

drickande och berusningsdrickande (2014–

2016) utarbetades av kommittén för 

nationell alkoholpolitik och 

alkoholrelaterade åtgärder (CNAPA). 

W. EU:s alkoholstrategi har varit ett 

framgångsrikt stöd för medlemsstaterna i 

arbetet med att minska de skador som 

alkohol ger, i synnerhet genom utbyte av 

bästa praxis inom områden som skydd av 

unga, minskning av alkoholrelaterade 

trafikolyckor, medvetandegörande 

information om alkoholkonsumtion och en 

gemensam databas och gemensam 

övervakning på EU-nivå, samt bidragit till 

en ökad samordning mellan kommissionen 

och medlemsstaterna som i slutändan ledde 

till att handlingsplanen om ungdomars 

drickande och berusningsdrickande (2014–

2016) utarbetades av kommittén för 

nationell alkoholpolitik och 

alkoholrelaterade åtgärder (CNAPA). 

Or. en 

 

 


