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27.4.2015 B8-0357/9 

Módosítás  9 
Glenis Willmott 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0357/2015 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Alkoholstratégia 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
25 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. sürgeti a tagállamokat, hogy fokozzák a 

fiatalok alkohollal kapcsolatos ártalmaktól 

való megóvására tett erıfeszítéseiket, 

különösen a korhatár legalább 18 évre 

emelése, és a felelısségteljes reklámozás 

biztosítása révén; 

25. sürgeti a tagállamokat, hogy fokozzák a 

fiatalok alkohollal kapcsolatos ártalmaktól 

való megóvására tett erıfeszítéseiket, 

különösen a korhatárra vonatkozó nemzeti 

jogszabályok szigorú betartatása és a 

felelısségteljes reklámozás biztosítása 

révén; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/10 

Módosítás  10 
Glenis Willmott 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0357/2015 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Alkoholstratégia 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
27 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. hangsúlyozza, hogy közpénzek 

semmilyen körülmények között nem 

fordíthatók az alkoholfogyasztás 

elımozdítására; 

27. hangsúlyozza, hogy a közpénzek nem 

fordíthatók az alkoholfogyasztás 

elımozdítására, kivéve az 1144/2014/EU 

és az 1308/2013/EU rendeletben foglalt 

népszerősítési intézkedéseket; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/11 

Módosítás  11 
Glenis Willmott 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0357/2015 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Alkoholstratégia 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
32 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. felhívja a Bizottságot, hogy stratégiája 

részeként továbbra is biztosítson pénzügyi 

támogatást azon hatékony és 

tudományosan megalapozott projektek 

számára, amelyek a túlzott 

alkoholfogyasztással kapcsolatos károkkal 

és az alkohollal való visszaélés mögöttes 

okainak megértésével foglalkoznak az új 

Egészségügyi program és a „Horizont 

2020” program keretében; felszólítja a 

Bizottságot annak biztosítására, hogy csak 

azon projektek részesüljenek pénzügyi 

támogatásban, amelyek tudományos 

szempontból megbízható módszertanon 

alapulnak, és megvalósítójukkal szemben 

nem áll fenn részrehajlás; 

32. felhívja a Bizottságot, hogy stratégiája 

részeként továbbra is biztosítson pénzügyi 

támogatást azon hatékony és 

tudományosan megalapozott projektek 

számára, amelyek az alkohollal 

kapcsolatos károkkal és az alkohollal való 

visszaélés mögöttes okainak megértésével 

foglalkoznak az új Egészségügyi program 

és a „Horizont 2020” program keretében; 

felszólítja a Bizottságot annak 

biztosítására, hogy csak azon projektek 

részesüljenek pénzügyi támogatásban, 

amelyek tudományos szempontból 

megbízható módszertanon alapulnak, és 

megvalósítójukkal szemben nem áll fenn 

részrehajlás; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/12 

Módosítás  12 
Glenis Willmott 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0357/2015 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Alkoholstratégia 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
40 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják 

meg a fogyasztók tájékoztatásához és a 

kultúrált alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó 

aktuális jogszabályaikat és jogalkotási 

kezdeményezéseiket annak érdekében, 

hogy felvilágosítást adjanak a káros 

alkoholfogyasztás következményeirıl, 

illetve arra felhívják a figyelmet, valamint 

hogy csökkentsék a túlzott 

alkoholfogyasztással kapcsolatos károkat; 

javasolja a tagállamoknak különösen azt, 

hogy kövessék nyomon az alkohol 

reklámozását és annak fiatalokra gyakorolt 

hatásait, valamint hogy tegyenek megfelelı 

lépéseket a fiatalok e 

reklámtevékenységnek való kitettségének 

csökkentése érdekében; 

40. felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják 

meg a fogyasztók tájékoztatásához és a 

kultúrált alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó 

aktuális jogszabályaikat és jogalkotási 

kezdeményezéseiket annak érdekében, 

hogy felvilágosítást adjanak a káros 

alkoholfogyasztás következményeirıl, 

illetve arra felhívják a figyelmet, valamint 

hogy csökkentsék az alkohollal 

kapcsolatos károkat; javasolja a 

tagállamoknak különösen azt, hogy 

kövessék nyomon az alkohol reklámozását 

és annak fiatalokra gyakorolt hatásait, 

valamint hogy tegyenek megfelelı 

lépéseket a fiatalok e 

reklámtevékenységnek való kitettségének 

csökkentése érdekében; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/13 

Módosítás  13 
Glenis Willmott 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0357/2015 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Alkoholstratégia 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
W preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

W. mivel az Unió alkoholstratégiája 

sikerrel támogatta az alkohollal 

kapcsolatos károk csökkentését célzó 

tagállami intézkedéseket, különösen az 

olyan területeken bevált gyakorlatok 

cseréje révén, mint a fiatalok védelme, az 

ittas vezetésbıl eredı közúti balesetek 

arányának csökkentése, valamint az 

alkoholfogyasztással kapcsolatos 

figyelemfelkeltı oktatás, illetve egy közös, 

uniós szintő adatbázis és nyomon követés 

létrehozása, valamint sikerrel erısítette 

meg a Bizottság és a tagállamok közötti 

koordinációt, amelynek végeredményeként 

a nemzeti alkoholpolitikával és 

intézkedésekkel foglalkozó bizottság 

(CNAPA) kidolgozta a fiatalok 

alkoholfogyasztásáról és a túlzott alkalmi 

alkoholfogyasztásról szóló, a 2014–2016 

közötti idıszakra vonatkozó cselekvési 

tervet; 

W. mivel az Unió alkoholstratégiája 

sikerrel támogatta az alkohollal 

kapcsolatos károk csökkentését célzó 

tagállami intézkedéseket, különösen az 

olyan területeken bevált gyakorlatok 

cseréje révén, mint a fiatalok védelme, az 

alkoholhoz kapcsolható közúti balesetek 

arányának csökkentése, valamint az 

alkoholfogyasztással kapcsolatos 

figyelemfelkeltı oktatás, illetve egy közös, 

uniós szintő adatbázis és nyomon követés 

létrehozása, valamint sikerrel erısítette 

meg a Bizottság és a tagállamok közötti 

koordinációt, amelynek végeredményeként 

a nemzeti alkoholpolitikával és 

intézkedésekkel foglalkozó bizottság 

(CNAPA) kidolgozta a fiatalok 

alkoholfogyasztásáról és a túlzott alkalmi 

alkoholfogyasztásról szóló, a 2014–2016 

közötti idıszakra vonatkozó cselekvési 

tervet; 

Or. en 

 

 


