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27.4.2015 B8-0357/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Glenis Willmott 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0357/2015 

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

Stratégia v oblasti požívania alkoholu 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
posilnili úsilie zamerané na ochranu 
mladých ľudí pred problémami súvisiacimi 
s požívaním alkoholu, najmä zvýšením 
vekovej hranice aspoň na 18 rokov a 
zabezpečením zodpovednej reklamy; 

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
posilnili úsilie zamerané na ochranu 
mladých ľudí pred problémami súvisiacimi 
s požívaním alkoholu, najmä prísnym 
presadzovaním vnútroštátnych právnych 
predpisov týkajúcich sa vekovej hranice a 
zabezpečením zodpovednej reklamy; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Glenis Willmott 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0357/2015 

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

Stratégia v oblasti požívania alkoholu 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. zdôrazňuje, že na propagáciu 
konzumácie alkoholu by sa nemali nikdy 
vynakladať verejné prostriedky; 

27. zdôrazňuje, že na propagáciu 
konzumácie alkoholu by sa nemali 
vynakladať verejné prostriedky s výnimkou 
propagačných opatrení, na ktoré sa 
vzťahujú nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 a 
1308/2013; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Glenis Willmott 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0357/2015 

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

Stratégia v oblasti požívania alkoholu 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyzýva Komisiu, aby v stratégii 
zachovala finančnú podporu účinným 
projektom založeným na vedeckej báze a 
zameraným na problémy súvisiace s 
požívaním alkoholu a na pochopenie 
základných príčin nadmerného požívania 
alkoholu v rámci nového programu zdravia 
a programu Horizont 2020; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že jej finančná 
podpora bude smerovať len do projektov 
s dôslednou vedeckou metodikou 
a s objektívnym operátorom; 

32. vyzýva Komisiu, aby v stratégii 
zachovala finančnú podporu účinným 
projektom založeným na vedeckej báze a 
zameraným na problémy súvisiace s 
alkoholom a na pochopenie základných 
príčin nadmerného požívania alkoholu v 
rámci nového programu zdravia a 
programu Horizont 2020; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila, že jej finančná podpora 
bude smerovať len do projektov 
s dôslednou vedeckou metodikou 
a s objektívnym operátorom; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Glenis Willmott 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0357/2015 

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

Stratégia v oblasti požívania alkoholu 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
preskúmali existujúce právne predpisy 
a iniciatívy týkajúce sa informovania 
spotrebiteľa a príslušnej kultúry požívania 
alkoholu, aby tak vzdelávali a zlepšovali 
informovanosť o dôsledkoch škodlivého 
požívania alkoholu a aby zmenšovali škody 
spôsobené alkoholom; predovšetkým 
odporúča členským štátom, aby 
monitorovali reklamu na alkohol a jej 
vplyv na mladých ľudí a prijali vhodné 
opatrenia, ktorými obmedzia vystavovanie 
mladých ľudí tejto reklame; 

40. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
preskúmali existujúce právne predpisy 
a iniciatívy týkajúce sa informovania 
spotrebiteľa a príslušnej kultúry požívania 
alkoholu, aby tak vzdelávali a zlepšovali 
informovanosť o dôsledkoch škodlivého 
požívania alkoholu a aby zmenšovali škody 
súvisiace s alkoholom; predovšetkým 
odporúča členským štátom, aby 
monitorovali reklamu na alkohol a jej 
vplyv na mladých ľudí a prijali vhodné 
opatrenia, ktorými obmedzia vystavovanie 
mladých ľudí tejto reklame; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Glenis Willmott 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0357/2015 

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

Stratégia v oblasti požívania alkoholu 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie W 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

W. keďže stratégia EÚ v oblasti požívania 
alkoholu bola úspešná pri podpore krokov 
členských štátov zameraných na 
zmenšovanie problémov súvisiacich 
s požívaním alkoholu, a to najmä výmenou 
najlepších postupov v oblastiach, ako sú 
ochrana mladých ľudí, zníženie počtu 
dopravných nehôd spôsobených pod 
vplyvom alkoholu, vzdelávanie zamerané 
na zlepšovanie informovanosti o 
konzumácii alkoholu, spoločná databáza 
a monitorovanie na úrovni EÚ, ako aj pri 
posilňovaní koordinácie medzi Komisiou a 
členskými štátmi, ktorej výsledkom bol 
akčný plán týkajúci sa pitia mladých a 
nárazového nadmerného pitia (2014 – 
2016), ktorý vypracoval Výbor pre národné 
politiky a činnosti v oblasti kontroly 
alkoholu (CNAPA); 

W. keďže stratégia EÚ v oblasti požívania 
alkoholu bola úspešná pri podpore krokov 
členských štátov zameraných na 
zmenšovanie problémov súvisiacich 
s alkoholom, a to najmä výmenou 
najlepších postupov v oblastiach, ako sú 
ochrana mladých ľudí, zníženie počtu 
dopravných nehôd súvisiacich s 
alkoholom, vzdelávanie zamerané na 
zlepšovanie informovanosti o konzumácii 
alkoholu, spoločná databáza 
a monitorovanie na úrovni EÚ, ako aj pri 
posilňovaní koordinácie medzi Komisiou a 
členskými štátmi, ktorej výsledkom bol 
akčný plán týkajúci sa pitia mladých a 
nárazového nadmerného pitia (2014 – 
2016), ktorý vypracoval Výbor pre národné 
politiky a činnosti v oblasti kontroly 
alkoholu (CNAPA); 

Or. en 

 
 


