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Alteração 1
Renate Sommer

Citação 4

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta as suas resoluções, de 
11 de novembro de 2010, sobre os desafios 
demográficos e a solidariedade entre 
gerações, e de 6 de maio de 2010, sobre a 
redução das desigualdades no domínio da 
saúde na UE,

Suprimido

Or. en

Alteração 2
Renate Sommer

Citação 5

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Declaração Política 
do Rio sobre os Determinantes Sociais da
Saúde, adotada em 21 de outubro de 2011, 
no Rio de Janeiro, por ocasião da 
Conferência Mundial sobre o mesmo 
tema,

Suprimido

Or. en

Alteração 3
Renate Sommer

Citação 8-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

- Tendo em conta o artigo 168.º do 
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Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, que estabelece que, nas 
questões de saúde pública, a UE só deve 
complementar as políticas nacionais dos 
Estados-Membros,

Or. en

Alteração 4
Martina Anderson

Considerando A

Texto da Comissão Alteração

A. Considerando que o consumo nocivo de 
álcool constitui a segunda principal causa 
de doença na Europa relacionada com o 
estilo de vida e que a dependência do 
álcool representa um fator de risco 
relativamente a mais de 60 doenças 
crónicas, nomeadamente a hepatite 
alcoólica, a pancreatite alcoólica e quase 
todas as outras doenças do aparelho 
digestivo, cancro, diabetes, doenças 
cardiovasculares, obesidade, distúrbios 
associados à síndrome alcoólica fetal e 
distúrbios neuropsiquiátricos, tais como o 
alcoolismo;

A. Considerando que o consumo abusivo
de álcool constitui a segunda principal 
causa de doença na Europa relacionada 
com o estilo de vida e que a dependência 
do álcool representa um fator de risco 
relativamente a mais de 60 doenças 
crónicas, nomeadamente a hepatite 
alcoólica, a pancreatite alcoólica e quase 
todas as outras doenças do aparelho 
digestivo, cancro, diabetes, doenças 
cardiovasculares, obesidade, distúrbios 
associados à síndrome alcoólica fetal e 
distúrbios neuropsiquiátricos, tais como o 
alcoolismo;

Or. en

Alteração 5
Rebecca Taylor

Considerando A

Texto da Comissão Alteração

A. Considerando que o consumo nocivo de 
álcool constitui a segunda principal causa 
de doença na Europa relacionada com o 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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estilo de vida e que a dependência do 
álcool representa um fator de risco 
relativamente a mais de 60 doenças 
crónicas, nomeadamente a hepatite 
alcoólica, a pancreatite alcoólica e quase 
todas as outras doenças do aparelho 
digestivo, cancro, diabetes, doenças 
cardiovasculares, obesidade, distúrbios 
associados à síndrome alcoólica fetal e 
distúrbios neuropsiquiátricos, tais como o 
alcoolismo;

Or. en

Alteração 6
Daciana Octavia Sârbu

Considerando A-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A-A. Considerando que existe uma 
relação complexa entre o abuso de álcool, 
o alcoolismo e as doenças mentais, tais 
como a ansiedade e a depressão; que em 
especial o alcoolismo foi associado a um 
maior risco de suicídio;

Or. en

Alteração 7
Martina Anderson

Considerando A-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A-A. Considerando que um em cada 
quatro óbitos de homens jovens (entre os 
15 e os 29 anos de idade) e um em cada 
dez óbitos de mulheres jovens se devem ao 
abuso de álcool (que é, frequentemente, a 
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causa de acidentes, homicídios, violência 
ou doenças hepáticas);

Or. en

Alteração 8
Martina Anderson

Considerando B-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

B-A. Considerando que o consumo de 
álcool é suscetível de aumentar 
igualmente a taxa de acidentes e de 
eventualmente provocar acidentes de 
automóvel fatais;

Or. en

Alteração 9
Biljana Borzan

Considerando C

Texto da Comissão Alteração

C. Considerando que aproximadamente 5 a 
9 milhões de crianças vivem em agregados 
familiares negativamente afetados pelo 
álcool;

C. Considerando que aproximadamente 5 a 
9 milhões de crianças vivem em agregados 
familiares negativamente afetados pelo 
abuso de álcool;

Or. hr

Alteração 10
Martina Anderson

Considerando C-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

C-A. Considerando que se deve ressaltar 
que alguns grupos são mais vulneráveis 
ao consumo abusivo de álcool, tais como 
os jovens;

Or. en

Alteração 11
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que as estatísticas do 
Conselho da Europa indicam que 12-
15 % de todas as mulheres na Europa 
estão sujeitas a violência doméstica todos 
os dias1-A; considerando que o álcool é um 
fator que contribui fortemente para a 
violência física e psicológica dentro de 
casa e para a violência dos homens contra 
as mulheres;

__________________
1-A A violência doméstica contra as 
mulheres é um fenómeno em crescimento 
que não conhece fronteiras geográficas, 
limites de idade nem aspetos raciais e que 
afeta todo o tipo de relação familiar e 
classe social. As estatísticas mostram que 
12 % a 15 % das mulheres na Europa 
estão sujeitas a violência em casa todos os 
dias. É uma das formas mais 
disseminadas de violação dos direitos 
humanos em todo o mundo e tem de ser 
combatida. http://hub.coe.int/event-
files/our-events/25-november-domestic-
violence

Or. sv
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Alteração 12
Biljana Borzan

Considerando D

Texto da Comissão Alteração

D. Considerando que mobilizar políticas 
eficazes para combater os efeitos nocivos 
do álcool facultará poupanças 
consideráveis nas despesas de saúde, já que 
a redução do consumo nocivo de álcool se 
traduzirá na redução da dependência do 
álcool, com repercussões nas doenças 
crónicas, na mortalidade devida ao álcool e 
nos custos resultantes do consumo nocivo
de álcool;

D. Considerando que mobilizar políticas 
eficazes para combater os efeitos nocivos 
provocados pelo consumo excessivo de 
álcool facultará poupanças consideráveis 
nas despesas de saúde, já que a redução do 
consumo nocivo de álcool se traduzirá na 
redução da dependência do álcool, com 
repercussões nas doenças crónicas, na 
mortalidade devida ao álcool e nos custos 
resultantes do consumo abusivo de álcool;

Or. hr

Alteração 13
Biljana Borzan

Considerando D

Texto da Comissão Alteração

D. Considerando que mobilizar políticas 
eficazes para combater os efeitos nocivos 
do álcool facultará poupanças 
consideráveis nas despesas de saúde, já que 
a redução do consumo nocivo de álcool se 
traduzirá na redução da dependência do 
álcool, com repercussões nas doenças 
crónicas, na mortalidade devida ao álcool e 
nos custos resultantes do consumo nocivo
de álcool;

D. Considerando que mobilizar políticas 
eficazes para combater os efeitos nocivos 
do álcool facultará poupanças 
consideráveis nas despesas de saúde, já que 
a redução do consumo nocivo de álcool se 
traduzirá na redução da dependência do 
álcool, com repercussões nas doenças 
crónicas, na mortalidade devida ao álcool e 
nos custos resultantes do consumo abusivo
de álcool; que, embora o sistema de saúde 
esteja no coração do combate aos 
problemas associados ao consumo 
excessivo de álcool, uma política para 
reduzir esse consumo excessivo tem de 
transcender o setor da saúde, respeitando, 
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ao mesmo tempo, o princípio da 
subsidiariedade, e incluir de forma 
adequada o sistema educativo, o poder 
judiciário, o sistema de proteção social, a 
política fiscal, o mercado, a política de 
consumo, o emprego, a sociedade civil e 
os operadores económicos;

Or. hr

Alteração 14
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Considerando D

Texto da Comissão Alteração

D. Considerando que mobilizar políticas 
eficazes para combater os efeitos nocivos 
do álcool facultará poupanças 
consideráveis nas despesas de saúde, já que 
a redução do consumo nocivo de álcool se 
traduzirá na redução da dependência do 
álcool, com repercussões nas doenças 
crónicas, na mortalidade devida ao álcool e 
nos custos resultantes do consumo nocivo
de álcool;

D. Considerando que mobilizar políticas 
eficazes para combater os efeitos nocivos 
do consumo excessivo de álcool facultará 
poupanças consideráveis nas despesas de 
saúde, já que a redução do consumo nocivo 
de álcool se traduzirá na redução da 
dependência do álcool, com repercussões 
nas doenças crónicas, na mortalidade 
devida ao álcool e nos custos resultantes do 
consumo abusivo de álcool;

Or. fr

Alteração 15
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que mobilizar políticas 
eficazes para combater os efeitos nocivos 
do álcool facultará poupanças 
consideráveis nas despesas de saúde, já que 
a redução do consumo nocivo de álcool se 

D. Considerando que mobilizar políticas 
eficazes para combater o consumo de
álcool facultará poupanças consideráveis 
nas despesas de saúde, já que a redução do 
consumo nocivo de álcool se traduzirá na 
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traduzirá na redução da dependência do 
álcool, com repercussões nas doenças 
crónicas, na mortalidade devida ao álcool e 
nos custos resultantes do consumo nocivo
de álcool;

redução da dependência do álcool, com 
repercussões nas doenças crónicas e 
noutros efeitos nocivos direta ou 
indiretamente relacionados com o álcool, 
como sejam, entre outros, a mortalidade e 
a violência doméstica devida ao álcool e os
custos resultantes do consumo abusivo de 
álcool;

Or. sv

Alteração 16
Romana Jordan

Considerando D-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

D-A. Considerando que os padrões de 
consumo de álcool divergem consoante os 
Estados-Membros, mas dependem 
igualmente das novas circunstâncias 
afetadas pela crise financeira e 
económica;

Or. en

Alteração 17
Martina Anderson

Considerando D-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

D-A. Considerando que a prevenção do 
alcoolismo e das suas nefastas 
consequências deve ser abordada por 
meio da educação;

Or. en
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Alteração 18
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Marina 
Yannakoudakis, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Rebecca Taylor, 
Claudette Abela Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, Åsa Westlund, 
Jens Nilsson, Anna Hedh

Considerando D-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

D-A. Considerando que há fortes indícios 
concordantes de que os aumentos do 
preço do álcool estão relacionados com a 
redução do consumo e dos efeitos nocivos 
do álcool; considerando que os grandes 
consumidores de álcool e os jovens 
consumidores são conhecidos por serem 
especialmente sensíveis aos preços;

Or. en

Alteração 19
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Considerando E

Texto da Comissão Alteração

E. Considerando que os serviços 
audiovisuais não garantem devidamente a 
proteção do desenvolvimento físico, 
mental e moral das crianças e dos 
menores de idade;

Suprimido

Or. en

Alteração 20
Pilar Ayuso

Considerando E



PE529.769v02-00 12/69 AM\1020482PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

E. Considerando que os serviços 
audiovisuais não garantem devidamente a 
proteção do desenvolvimento físico, 
mental e moral das crianças e dos 
menores de idade;

Suprimido

Or. en

Alteração 21
Zbigniew Ziobro

Considerando E

Texto da Comissão Alteração

E. Considerando que os serviços 
audiovisuais não garantem devidamente a 
proteção do desenvolvimento físico, mental 
e moral das crianças e dos menores de 
idade;

E. Considerando que os serviços 
audiovisuais não garantem devidamente a 
proteção eficaz do desenvolvimento físico, 
mental e moral das crianças e dos menores 
de idade;

Or. pl

Alteração 22
Gaston Franco, Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Considerando E

Texto da Comissão Alteração

E. Considerando que os serviços 
audiovisuais não garantem devidamente a 
proteção do desenvolvimento físico, mental 
e moral das crianças e dos menores de 
idade;

E. Considerando que a aplicação da 
Diretiva 2010/13/UE, relativa à oferta de 
serviços de comunicação social 
audiovisual, é fundamental para a 
proteção do desenvolvimento físico, mental 
e moral das crianças e dos menores de 
idade;

Or. fr
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Alteração 23
Marusya Lyubcheva

Considerando E

Texto da Comissão Alteração

E. Considerando que os serviços 
audiovisuais não garantem devidamente a 
proteção do desenvolvimento físico, mental 
e moral das crianças e dos menores de 
idade;

E. Considerando que os serviços 
audiovisuais não garantem devidamente a 
proteção do desenvolvimento físico, mental 
e moral das crianças e dos menores de 
idade, incluindo em relação ao consumo 
de álcool;

Or. bg

Alteração 24
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que os serviços 
audiovisuais não garantem devidamente a 
proteção do desenvolvimento físico, mental 
e moral das crianças e dos menores de 
idade;

E. Considerando que os serviços 
audiovisuais não garantem devidamente a 
proteção do desenvolvimento físico, mental 
e moral das crianças e dos menores de 
idade; considerando, por conseguinte, que 
a publicidade ao álcool deve ser proibida 
em contextos dirigidos a audiências 
jovens, como, por exemplo, na televisão, 
nos cinemas e na Internet;

Or. sv

Alteração 25
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Marina 
Yannakoudakis, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Claudette Abela 
Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, Åsa Westlund, Jens Nilsson, 
Anna Hedh
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Considerando E-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

E-A. Considerando que cerca de um 
quarto dos acidentes de viação pode estar 
relacionado com o consumo de álcool e
que, na UE, morrem pelo menos 10 000 
pessoas por ano em acidentes rodoviários 
provocados pelo álcool; considerando que 
a condução sob o efeito do álcool 
continua a ser a segunda maior causa de 
morte nas estradas da UE;

Or. en

Alteração 26
Romana Jordan

Considerando F

Texto da Comissão Alteração

F. Considerando que muitos cidadãos da 
UE não estão suficientemente informados 
sobre os perigos para a saúde resultantes do 
consumo excessivo e da dependência do 
álcool, nomeadamente, e a título de 
exemplo, doenças do fígado, do pâncreas e 
do aparelho digestivo, bem como cancro, 
doenças cardiovasculares e problemas de 
saúde mental;

F. Considerando que muitos cidadãos da 
UE não estão suficientemente informados 
sobre a cultura de consumo de álcool 
adequada e sobre os perigos para a saúde 
resultantes do consumo excessivo e da 
dependência do álcool, nomeadamente, e a 
título de exemplo, doenças do fígado, do 
pâncreas e do aparelho digestivo, bem 
como cancro, doenças cardiovasculares e 
problemas de saúde mental;

Or. en

Alteração 27
Elena Băsescu

Considerando F
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Texto da Comissão Alteração

F. Considerando que muitos cidadãos da 
UE não estão suficientemente informados 
sobre os perigos para a saúde resultantes do 
consumo excessivo e da dependência do 
álcool, nomeadamente, e a título de 
exemplo, doenças do fígado, do pâncreas e 
do aparelho digestivo, bem como cancro, 
doenças cardiovasculares e problemas de 
saúde mental;

F. Considerando que muitos cidadãos da 
UE estão mal informados ou não estão 
suficientemente informados sobre os 
perigos para a saúde resultantes do 
consumo excessivo e da dependência do 
álcool, nomeadamente, e a título de 
exemplo, doenças do fígado, do pâncreas e 
do aparelho digestivo, bem como cancro, 
doenças cardiovasculares e problemas de 
saúde mental;

Or. en

Alteração 28
Marusya Lyubcheva

Considerando F

Texto da Comissão Alteração

F. Considerando que muitos cidadãos da 
UE não estão suficientemente informados 
sobre os perigos para a saúde resultantes do 
consumo excessivo e da dependência do 
álcool, nomeadamente, e a título de 
exemplo, doenças do fígado, do pâncreas e 
do aparelho digestivo, bem como cancro, 
doenças cardiovasculares e problemas de 
saúde mental;

F. Considerando que muitos cidadãos da 
UE, em especial os jovens, não estão 
suficientemente informados sobre os 
perigos para a saúde resultantes do 
consumo excessivo e da dependência do 
álcool, nomeadamente, e a título de 
exemplo, doenças do fígado, do pâncreas e 
do aparelho digestivo, bem como cancro, 
doenças cardiovasculares e problemas de 
saúde mental;

Or. bg

Alteração 29
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considerando F
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Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que muitos cidadãos da 
UE não estão suficientemente informados 
sobre os perigos para a saúde resultantes do 
consumo excessivo e da dependência do 
álcool, nomeadamente, e a título de 
exemplo, doenças do fígado, do pâncreas e 
do aparelho digestivo, bem como cancro, 
doenças cardiovasculares e problemas de 
saúde mental;

F. Considerando que muitos cidadãos da 
UE não estão suficientemente informados 
sobre os perigos para a saúde resultantes do 
consumo e da dependência do álcool, 
nomeadamente, e a título de exemplo, 
doenças do fígado, do pâncreas e do 
aparelho digestivo, bem como cancro, 
doenças cardiovasculares e problemas de 
saúde mental;

Or. sv

Alteração 30
Romana Jordan

Considerando F-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

F-A. Considerando que a Estratégia da 
UE em matéria de álcool foi 
bem-sucedida no apoio aos 
Estados-Membros para reduzir os 
malefícios associados ao consumo de 
álcool, designadamente, para partilhar as 
melhores práticas entre 
Estados-Membros, manter uma base de 
dados comum e efetuar uma 
monitorização à escala da UE, e 
beneficiar de uma maior coordenação por 
parte da Comissão;

Or. en

Alteração 31
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Considerando G
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Texto da Comissão Alteração

G. Considerando que o Regulamento 
(UE) N.° 1169/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2011, relativo à informação sobre os 
géneros alimentícios prestada aos 
consumidores excluía as bebidas 
alcoólicas das suas disposições;

Suprimido

Or. en

Alteração 32
Pilar Ayuso

Considerando G

Texto da Comissão Alteração

G. Considerando que o Regulamento 
(UE) N.° 1169/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2011, relativo à informação sobre os 
géneros alimentícios prestada aos 
consumidores excluía as bebidas 
alcoólicas das suas disposições;

Suprimido

Or. en

Alteração 33
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Considerando G

Texto da Comissão Alteração

G. Considerando que o Regulamento (UE) 
N.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativo à informação sobre os géneros 
alimentícios prestada aos consumidores 

G. Considerando que o Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativo à informação sobre os géneros 
alimentícios prestada aos consumidores 
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excluía as bebidas alcoólicas das suas 
disposições;

excluía as bebidas alcoólicas das suas 
disposições, uma vez que os consumidores 
não têm acesso à lista de substâncias 
alergénicas incluídas nas bebidas
alcoólicas;

Or. ro

Alteração 34
Gaston Franco, Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Considerando G

Texto da Comissão Alteração

G. Considerando que o Regulamento (UE) 
N.° 1169/2011 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativo à informação sobre os géneros 
alimentícios prestada aos consumidores 
excluía as bebidas alcoólicas das suas 
disposições;

G. Considerando que as bebidas 
alcoólicas, tendo em conta a sua natureza 
específica, estão isentas de algumas 
disposições do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativo à informação sobre os géneros 
alimentícios prestada aos consumidores;
que este regulamento exige à Comissão a 
apresentação, num prazo de três anos a 
contar da entrada em vigor do mesmo, de
um relatório relativo à aplicação dos 
requisitos em matéria de fornecimento de 
informações sobre os ingredientes e o 
conteúdo nutricional das bebidas 
alcoólicas;

Or. fr

Alteração 35
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Kartika 
Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Claudette Abela Baldacchino, Antonyia 
Parvanova, Martina Anderson, Åsa Westlund, Jens Nilsson, Anna Hedh

Considerando G-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

G-A. Considerando que o terceiro 
Programa de ação da União no domínio 
da saúde (2014-2020) promove a adoção 
das melhores práticas validadas relativas 
às medidas de prevenção eficazes em 
termos de custos centradas nos fatores de 
risco essenciais, incluindo o abuso do 
álcool;

Or. en

Alteração 36
Gaston Franco, Sophie Auconie

Considerando G-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

G-A. Considerando que o compromisso 
das diferentes partes interessadas tanto 
dentro como fora do Fórum Europeu 
«Álcool e Saúde» favoreceu o 
desenvolvimento de ações de prevenção e 
de sensibilização com vista a reduzir os 
malefícios ligados ao álcool em toda a 
União Europeia;

Or. fr

Alteração 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Considerando G-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

G-A. Considerando que a participação de 
uma vasta gama de partes interessadas no 
Fórum Europeu «Álcool e Saúde», e mais 
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além, motivou o desenvolvimento de ações 
concretas e mensuráveis, tendentes a 
reduzir os malefícios associados ao 
consumo de álcool ao nível local, em toda 
a União Europeia;

Or. en

Alteração 38
Struan Stevenson

Considerando G-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

G-A. Considerando que o elevado nível de 
participação das partes interessadas no 
Fórum Europeu «Álcool e Saúde» 
motivou o desenvolvimento de ações
concretas e mensuráveis, tendentes a 
reduzir os malefícios associados ao 
consumo de álcool a nível local em toda a 
União Europeia;

Or. en

(Atualmente, o Fórum Europeu «Álcool e Saúde» possui 258 compromissos, abrangendo 
cinco áreas prioritárias da Estratégia da UE.)

Alteração 39
Pilar Ayuso

Considerando G-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

G-A. Considerando que a participação de 
uma vasta gama de partes interessadas no 
Fórum Europeu «Álcool e Saúde», e mais 
além, motivou o desenvolvimento de ações 
concretas e mensuráveis, tendentes a 
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reduzir os malefícios associados ao 
consumo de álcool a nível local em toda a 
União Europeia;

Or. en

Alteração 40
Renate Sommer

Considerando G-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

G-A. Considerando que o consumo de 
álcool na UE continua a diminuir;

Or. en

Alteração 41
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Considera que, em 22 de outubro de 
2013, durante a reunião do Comité de 
Política e Ação Nacionais em matéria de 
Álcool (CNAPA), a Comissão anunciou a 
intenção de elaborar um Plano de Ação 
Europeu destinado a reduzir os malefícios 
causados pelo álcool, a ser lançado entre 
maio e setembro de 2014;

1. Considera que, em 22 de outubro de 
2013, durante a reunião do Comité de 
Política e Ação Nacionais em matéria de 
Álcool (CNAPA), a Comissão anunciou a 
intenção de elaborar um Plano de Ação 
Europeu destinado a reduzir os malefícios 
causados pelo consumo excessivo de 
álcool, a ser lançado entre maio e setembro 
de 2014;

Or. fr

Alteração 42
Romana Jordan
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N.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Exorta a Comissão a encetar 
imediatamente os trabalhos no âmbito da 
nova Estratégia da UE em matéria de 
álcool (2016-2022), sem prejuízo do 
disposto no Plano de Ação, com vista a 
facultar um enquadramento político 
atualizado e exaustivo tendente a reforçar 
o apoio prestado aos governos nacionais 
no combate aos malefícios associados ao 
consumo de álcool e na abordagem a uma
cultura de consumo de álcool adequada;

Or. en

Alteração 43
Zbigniew Ziobro

N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Exorta a Comissão a apresentar o Plano 
de Ação Europeu para reforçar o apoio 
prestado aos governos nacionais no 
combate aos malefícios associados ao 
consumo de álcool, encorajar a prevenção e 
a promoção da saúde e da educação 
sanitária, diagnóstico precoce, um melhor 
acesso ao tratamento, apoio continuado às 
pessoas afetadas e respetivas famílias, e 
reduzir os acidentes de viação provocados 
pelo álcool;

2. Exorta a Comissão a apresentar o Plano 
de Ação Europeu para prestar apoio real e 
eficaz aos governos nacionais no combate 
aos malefícios associados ao consumo de 
álcool, encorajar a prevenção e a promoção 
da saúde e da educação sanitária, 
diagnóstico precoce, um melhor acesso ao 
tratamento, apoio continuado às pessoas 
afetadas e respetivas famílias, e reduzir os 
acidentes de viação provocados pelo 
álcool;

Or. pl

Alteração 44
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Exorta a Comissão a apresentar o Plano 
de Ação Europeu para reforçar o apoio 
prestado aos governos nacionais no 
combate aos malefícios associados ao 
consumo de álcool, encorajar a prevenção e 
a promoção da saúde e da educação 
sanitária, diagnóstico precoce, um melhor 
acesso ao tratamento, apoio continuado às 
pessoas afetadas e respetivas famílias, e 
reduzir os acidentes de viação provocados 
pelo álcool;

2. Exorta a Comissão a apresentar o Plano 
de Ação Europeu para reforçar o apoio 
prestado aos governos nacionais no 
combate aos malefícios associados ao 
consumo de álcool, encorajar a prevenção e 
a promoção da saúde e da educação 
sanitária, diagnóstico precoce, um melhor 
acesso ao tratamento, apoio continuado às 
pessoas afetadas e respetivas famílias, 
incluindo programas de aconselhamento 
psicológico, e reduzir os acidentes de 
viação provocados pelo álcool;

Or. ro

Alteração 45
Biljana Borzan

N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Exorta a Comissão a apresentar o Plano 
de Ação Europeu para reforçar o apoio 
prestado aos governos nacionais no 
combate aos malefícios associados ao 
consumo de álcool, encorajar a prevenção e 
a promoção da saúde e da educação 
sanitária, diagnóstico precoce, um melhor 
acesso ao tratamento, apoio continuado às 
pessoas afetadas e respetivas famílias, e 
reduzir os acidentes de viação provocados 
pelo álcool;

2. Exorta a Comissão a apresentar o Plano 
de Ação Europeu para reforçar o apoio 
prestado aos governos nacionais no 
combate aos malefícios associados ao 
consumo de álcool, encorajar a prevenção e 
a promoção da saúde e da educação 
sanitária, diagnóstico precoce, um melhor 
acesso ao tratamento, apoio continuado às 
pessoas afetadas e respetivas famílias, e 
reduzir os acidentes de viação provocados 
pelo consumo excessivo de álcool;

Or. hr
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Alteração 46
Rebecca Taylor

N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Exorta a Comissão a apresentar o Plano 
de Ação Europeu para reforçar o apoio 
prestado aos governos nacionais no 
combate aos malefícios associados ao 
consumo de álcool, encorajar a prevenção e
a promoção da saúde e da educação 
sanitária, diagnóstico precoce, um melhor 
acesso ao tratamento, apoio continuado às 
pessoas afetadas e respetivas famílias, e 
reduzir os acidentes de viação provocados 
pelo álcool;

2. Exorta a Comissão a apresentar o Plano 
de Ação Europeu para reforçar o apoio 
prestado aos governos nacionais no 
combate aos malefícios associados ao 
consumo de álcool, encorajar a prevenção,
a promoção da saúde e da educação 
sanitária, diagnóstico precoce, um melhor 
acesso ao tratamento, apoio continuado às 
pessoas afetadas e respetivas famílias, e 
ações para combater os acidentes de 
viação provocados pelo álcool;

Or. en

Alteração 47
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Exorta a Comissão a apresentar o Plano 
de Ação Europeu para reforçar o apoio 
prestado aos governos nacionais no 
combate aos malefícios associados ao 
consumo de álcool, encorajar a prevenção e 
a promoção da saúde e da educação 
sanitária, diagnóstico precoce, um melhor 
acesso ao tratamento, apoio continuado às 
pessoas afetadas e respetivas famílias, e 
reduzir os acidentes de viação provocados 
pelo álcool;

2. Exorta a Comissão a apresentar o Plano 
de Ação Europeu para reforçar o apoio 
prestado aos governos nacionais e a outros 
intervenientes no combate aos malefícios 
associados ao consumo excessivo de 
álcool, encorajar a prevenção e a promoção 
da saúde e da educação sanitária, 
diagnóstico precoce, um melhor acesso ao
tratamento, apoio continuado às pessoas 
afetadas e respetivas famílias, e reduzir os 
acidentes de viação provocados pelo 
consumo excessivo de álcool;

Or. fr
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Alteração 48
Marusya Lyubcheva

N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Exorta a Comissão a apresentar o Plano 
de Ação Europeu para reforçar o apoio 
prestado aos governos nacionais no 
combate aos malefícios associados ao 
consumo de álcool, encorajar a prevenção e 
a promoção da saúde e da educação 
sanitária, diagnóstico precoce, um melhor 
acesso ao tratamento, apoio continuado às 
pessoas afetadas e respetivas famílias, e 
reduzir os acidentes de viação provocados 
pelo álcool;

2. Exorta a Comissão a apresentar o Plano 
de Ação Europeu para reforçar o apoio 
prestado aos governos nacionais no 
combate ao abuso de álcool e aos 
malefícios associados ao consumo de 
álcool, encorajar a prevenção e a promoção 
da saúde e da educação sanitária, 
diagnóstico precoce, um melhor acesso ao 
tratamento, apoio continuado às pessoas 
afetadas e respetivas famílias, e reduzir os 
acidentes de viação provocados pelo 
álcool;

Or. bg

Alteração 49
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, 
Catherine Stihler, Marina Yannakoudakis, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas 
Paleckis, Claudette Abela Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, 
Rebecca Taylor, Jens Nilsson, Anna Hedh, Åsa Westlund

N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Exorta a Comissão a apresentar o Plano 
de Ação Europeu para reforçar o apoio 
prestado aos governos nacionais no
combate aos malefícios associados ao 
consumo de álcool, encorajar a prevenção e
a promoção da saúde e da educação 
sanitária, diagnóstico precoce, um melhor 
acesso ao tratamento, apoio continuado às 
pessoas afetadas e respetivas famílias, e 
reduzir os acidentes de viação provocados 
pelo álcool;

2. Exorta a Comissão a apresentar o Plano 
de Ação Europeu e a encetar 
imediatamente os trabalhos no âmbito da 
nova Estratégia da UE em matéria de 
álcool (2016-2022) para reforçar o apoio 
prestado aos governos nacionais e facultar 
um enquadramento político atualizado e 
exaustivo para o combate aos malefícios 
associados ao consumo de álcool, para 
apoiar o acompanhamento e a compilação 
de dados, encorajar a prevenção, a 
promoção da saúde e da educação sanitária, 
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diagnóstico precoce, um melhor acesso ao 
tratamento, apoio continuado às pessoas 
afetadas e respetivas famílias, e para
reduzir os acidentes de viação provocados 
pelo álcool;

Or. en

Alteração 50
Biljana Borzan

N.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Salienta que o consumo de álcool é mais 
comum nos países ricos do que nos países 
pobres, mas que são as camadas mais 
pobres da população que, 
proporcionalmente, sofrem mais os efeitos 
nocivos do consumo de álcool; por 
conseguinte, considera que existe uma 
necessidade premente de desenvolver e 
aplicar políticas e programas que 
reduzam efetivamente estas disparidades 
sociais;

Or. hr

Alteração 51
Christel Schaldemose

N.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Insta a Comissão a incluir uma 
definição comum de «bebida padrão» no 
Plano de Ação Europeu;

Or. da
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Alteração 52
Rebecca Taylor

N.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Exorta a Comissão a encetar 
imediatamente os trabalhos no âmbito da 
nova Estratégia da UE em matéria de 
álcool para o período de 2016 a 2022, sem 
prejuízo do disposto no Plano de Ação, 
para facultar um enquadramento político 
atualizado e exaustivo tendente a reforçar 
o apoio prestado aos governos nacionais 
no combate aos malefícios associados ao 
consumo de álcool ao longo de um 
período de tempo mais extenso;

Or. en

Alteração 53
Jolanta Emilia Hibner

N.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Apela à Comissão que apresente um 
relatório sobre a aplicação dos requisitos 
em matéria de fornecimento de 
informações sobre os ingredientes das 
bebidas alcoólicas e de informações 
nutricionais relativas às mesmas até 
dezembro de 2014;

Suprimido

Or. pl

Alteração 54
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini
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N.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Apela à Comissão que apresente um 
relatório sobre a aplicação dos requisitos 
em matéria de fornecimento de 
informações sobre os ingredientes das 
bebidas alcoólicas e de informações 
nutricionais relativas às mesmas até 
dezembro de 2014;

Suprimido

Or. en

Alteração 55
Pilar Ayuso

N.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Apela à Comissão que apresente um 
relatório sobre a aplicação dos requisitos 
em matéria de fornecimento de 
informações sobre os ingredientes das 
bebidas alcoólicas e de informações 
nutricionais relativas às mesmas até 
dezembro de 2014;

Suprimido

Or. en

Alteração 56
Renate Sommer

N.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Apela à Comissão que apresente um 
relatório sobre a aplicação dos requisitos

3. Apela à Comissão para que apresente,
até dezembro de 2014, um relatório 
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em matéria de fornecimento de 
informações sobre os ingredientes das 
bebidas alcoólicas e de informações 
nutricionais relativas às mesmas até 
dezembro de 2014;

destinado a avaliar se as bebidas 
alcoólicas devem ou não, no futuro, ser 
abrangidas pelo requisito de fornecimento 
de informações sobre os respetivos 
ingredientes e conteúdo nutricional;

Or. en

Alteração 57
Daciana Octavia Sârbu

N.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Apela à Comissão que apresente um 
relatório sobre a aplicação dos requisitos 
em matéria de fornecimento de 
informações sobre os ingredientes das 
bebidas alcoólicas e de informações 
nutricionais relativas às mesmas até 
dezembro de 2014;

3. Apela à Comissão para que apresente, 
até dezembro de 2014, um relatório sobre a 
aplicação dos requisitos em matéria de 
fornecimento de informações sobre os 
ingredientes e o conteúdo nutricional das 
bebidas alcoólicas recorda a importância 
de apresentar opções que permitam 
resolver a situação dos pequenos 
produtores;

Or. en

Alteração 58
Sophie Auconie

N.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Apela à Comissão que apresente um 
relatório sobre a aplicação dos requisitos 
em matéria de fornecimento de 
informações sobre os ingredientes das 
bebidas alcoólicas e de informações 
nutricionais relativas às mesmas até 
dezembro de 2014;

3. Apela à Comissão para que apresente 
um relatório sobre a oportunidade de 
aplicação dos requisitos em matéria de 
fornecimento de informações sobre os 
ingredientes e o conteúdo nutricional das 
bebidas alcoólicas até dezembro de 2014, 
em conformidade com as disposições do 
artigo 16.º do Regulamento (UE) 
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n.º 1169/2011;

Or. fr

Alteração 59
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Theodoros Skylakakis, Catherine 
Stihler, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Antonyia Parvanova, Martina 
Anderson, Anna Hedh, Jens Nilsson, Åsa Westlund

N.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Frisa a necessidade de os rótulos das 
bebidas alcoólicas conterem, pelo menos, 
as informações nutricionais básicas, 
incluindo o teor calórico, na frente das 
garrafas;

Or. en

Alteração 60
Tadeusz Cymański

N.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Salienta que iniciativas autorreguladoras 
e códigos de conduta poderiam surtir mais 
eficácia na proteção dos menores contra o 
impacto negativo do consumo perigoso de 
álcool, se acompanhados de requisitos 
juridicamente vinculativos, necessários 
para assegurar a proteção eficaz dos 
menores;

4. Insta os Estados-Membros a apoiarem 
iniciativas setoriais autorreguladoras e 
códigos de conduta destinados a garantir 
uma proteção mais eficaz dos menores 
contra o álcool;

Or. pl
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Alteração 61
Marina Yannakoudakis

N.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Salienta que iniciativas autorreguladoras 
e códigos de conduta poderiam surtir mais 
eficácia na proteção dos menores contra o 
impacto negativo do consumo perigoso de 
álcool, se acompanhados de requisitos 
juridicamente vinculativos, necessários
para assegurar a proteção eficaz dos 
menores;

4. Salienta que iniciativas autorreguladoras 
e códigos de conduta poderiam surtir mais 
eficácia na proteção dos menores contra o 
impacto negativo do consumo perigoso de 
álcool, se complementados por um regime 
jurídico nacional adequado, sempre que 
necessário, para assegurar a proteção 
eficaz dos menores;

Or. en

Alteração 62
Horst Schnellhardt

N.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Salienta que iniciativas autorreguladoras 
e códigos de conduta poderiam surtir mais 
eficácia na proteção dos menores contra o 
impacto negativo do consumo perigoso de 
álcool, se acompanhados de requisitos 
juridicamente vinculativos, necessários 
para assegurar a proteção eficaz dos 
menores;

4. Salienta que iniciativas autorreguladoras 
e códigos de conduta poderiam surtir mais 
eficácia na proteção dos menores contra o 
impacto negativo do consumo perigoso de 
álcool, se a legislação já em vigor sobre a 
proteção de menores fosse aplicada de 
forma mais coerente e a Comissão 
promovesse iniciativas semelhantes em 
todos os Estados-Membros;

Or. de

Alteração 63
Tadeusz Cymański

N.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Insta os Estados-Membros a reverem 
as respetivas legislações, com vista a 
reforçarem as coimas aplicáveis à 
condução sob o efeito do álcool;

Or. pl

Alteração 64
Claudiu Ciprian Tănăsescu

N.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Exorta os Estados-Membros a 
redobrarem esforços para informar o 
público em geral, em particular os 
menores, sobre os efeitos do álcool e, 
sempre que solicitados, a legislarem em 
conformidade;

5. Exorta os Estados-Membros a 
redobrarem esforços para informar o 
público em geral, em particular os 
menores, sobre os efeitos do álcool e a 
possibilidade de tratamento e de 
aconselhamento, e, sempre que 
solicitados, a legislarem em conformidade; 

Or. ro

Alteração 65
Tadeusz Cymański

N.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Exorta os Estados-Membros a 
redobrarem esforços para informar o 
público em geral, em particular os 
menores, sobre os efeitos do álcool e, 
sempre que solicitados, a legislarem em 
conformidade;

5. Exorta os Estados-Membros e todas as 
partes interessadas do Fórum Europeu 
«Álcool e Saúde» a redobrarem esforços 
para informar o público em geral, e em 
particular os menores, acerca dos efeitos 
do álcool;
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Or. pl

Alteração 66
Biljana Borzan

N.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Exorta os Estados-Membros a 
redobrarem esforços para informar o 
público em geral, em particular os 
menores, sobre os efeitos do álcool e, 
sempre que solicitados, a legislarem em 
conformidade;

5. Exorta os Estados-Membros a 
redobrarem esforços para informar o 
público em geral, e em particular os 
menores e as grávidas, sobre os efeitos do 
álcool e, sempre que solicitados, a 
legislarem em conformidade;

Or. hr

Alteração 67
Rebecca Taylor

N.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Exorta os Estados-Membros a 
redobrarem esforços para informar o 
público em geral, em particular os 
menores, sobre os efeitos do álcool e, 
sempre que solicitados, a legislarem em 
conformidade;

5. Exorta os Estados-Membros a 
redobrarem esforços para informar o 
público em geral, e em particular os 
menores, sobre os efeitos nocivos do 
consumo excessivo de álcool e, sempre que 
solicitados, a legislarem em conformidade;

Or. en

Alteração 68
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

N.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Exorta os Estados-Membros a 
redobrarem esforços para informar o 
público em geral, em particular os 
menores, sobre os efeitos do álcool e, 
sempre que solicitados, a legislarem em 
conformidade;

5. Exorta os Estados-Membros a 
redobrarem esforços para informar o 
público em geral, em particular os 
menores, sobre os efeitos do consumo 
excessivo de álcool e, sempre que 
solicitados, a legislarem em conformidade;

Or. fr

Alteração 69
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, 
Catherine Stihler, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Claudette Abela 
Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, Anna Hedh, Jens Nilsson, Åsa 
Westlund

N.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Insta a Comissão a considerar um 
sistema de rotulagem comum a toda a UE 
que alerte os consumidores para os 
perigos do álcool durante a gravidez, da 
condução sob o efeito do álcool e para os 
limites de idade legal para o consumo de 
álcool;

Or. en

Alteração 70
Mairead McGuinness

N.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Destaca que a disponibilidade 
imediata de álcool a preço reduzido é um 
fator que contribui para os malefícios 



AM\1020482PT.doc 35/69 PE529.769v02-00

PT

associados ao consumo de álcool; insta a 
Comissão a fornecer orientações claras 
aos Estados-Membros sobre as medidas a 
tomar no sentido de influenciarem tanto a 
disponibilidade como o preço do álcool, 
respeitando, ao mesmo tempo, o princípio 
da livre circulação de mercadorias;

Or. en

Alteração 71
Romana Jordan

N.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Apela à Comissão Europeia que reforme
a organização do Fórum Europeu "Álcool 
e Saúde", avalie se as ONG estão 
devidamente representadas e contribua 
para encorajar a sua livre participação no 
Fórum, a fim de lhes conferir mais peso;

6. Apela à Comissão Europeia para que 
analise a organização do Fórum Europeu 
«Álcool e Saúde», com vista a alargar a 
composição do Fórum e a permitir uma 
maior participação de todas as partes 
interessadas empenhadas em agir;

Or. en

Alteração 72
Tadeusz Cymański

N.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Apela à Comissão Europeia que 
reforme a organização do Fórum Europeu 
«Álcool e Saúde», avalie se as ONG estão 
devidamente representadas e contribua 
para encorajar a sua livre participação no 
Fórum, a fim de lhes conferir mais peso;

6. Apela à Comissão para que melhore o 
funcionamento do Fórum Europeu 
«Álcool e Saúde», alargando a 
possibilidade de adesão ao Fórum de 
modo a incluir novas entidades, e 
apelando não apenas ao compromisso dos 
membros do Fórum mas também a que 
sejam realizadas ações específicas e 
eficazes para reduzir os problemas 
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relacionados com o álcool;

Or. pl

Alteração 73
Gaston Franco

N.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Apela à Comissão Europeia que reforme 
a organização do Fórum Europeu "Álcool 
e Saúde", avalie se as ONG estão 
devidamente representadas e contribua 
para encorajar a sua livre participação no 
Fórum, a fim de lhes conferir mais peso;

6. Apela à Comissão Europeia para que 
reforce o Fórum Europeu «Álcool e 
Saúde», convidando um maior número de 
partes interessadas, incluindo as ONG, a 
aderirem ao Fórum e a incentivarem todos 
os membros a continuarem a 
empenhar-se e a desenvolver ações 
concretas e eficazes, a fim de reduzir os 
malefícios causados pelo álcool;

Or. fr

Alteração 74
Rebecca Taylor

N.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Apela à Comissão Europeia que reforme 
a organização do Fórum Europeu "Álcool 
e Saúde", avalie se as ONG estão 
devidamente representadas e contribua 
para encorajar a sua livre participação no 
Fórum, a fim de lhes conferir mais peso;

6. Apela à Comissão Europeia para que 
avalie e reforme a organização do Fórum 
Europeu «Álcool e Saúde», a fim de 
assegurar que a sua composição 
representa realmente todas as partes 
interessadas do setor do álcool, incluindo 
as ONG, e de incentivar e apoiar a sua 
participação no Fórum;

Or. en
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Alteração 75
Renate Sommer

N.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Apela à Comissão Europeia que reforme 
a organização do Fórum Europeu 
"Álcool e Saúde", avalie se as ONG estão 
devidamente representadas e contribua 
para encorajar a sua livre participação no 
Fórum, a fim de lhes conferir mais peso;

6. Apela à Comissão Europeia para que 
avalie se as ONG estão devidamente 
representadas no Fórum Europeu «Álcool 
e Saúde»;

Or. en

Alteração 76
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

N.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Apela à Comissão Europeia que reforme 
a organização do Fórum Europeu 
"Álcool e Saúde", avalie se as ONG estão 
devidamente representadas e contribua 
para encorajar a sua livre participação no 
Fórum, a fim de lhes conferir mais peso;

6. Apela à Comissão Europeia para que 
reforce o papel e o funcionamento do 
Fórum Europeu «Álcool e Saúde», 
nomeadamente, concedendo acesso a 
novos intervenientes e desenvolvendo o 
número, a dimensão e a eficácia das 
ações de prevenção realizadas localmente, 
em particular junto dos jovens;

Or. fr

Alteração 77
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

N.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Apela à Comissão Europeia que reforme 
a organização do Fórum Europeu "Álcool 
e Saúde", avalie se as ONG estão 
devidamente representadas e contribua 
para encorajar a sua livre participação no 
Fórum, a fim de lhes conferir mais peso;

6. Apela à Comissão Europeia para que 
melhore a ação do Fórum Europeu 
«Álcool e Saúde», convidando mais partes 
interessadas a aderirem ao Fórum e 
incentivando todos os membros a 
permanecerem empenhados no 
desenvolvimento de ações concretas e 
eficazes, com vista a reduzir os malefícios 
associados ao consumo de álcool;

Or. en

Alteração 78
Struan Stevenson

N.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Apela à Comissão Europeia que reforme 
a organização do Fórum Europeu "Álcool 
e Saúde", avalie se as ONG estão 
devidamente representadas e contribua 
para encorajar a sua livre participação no 
Fórum, a fim de lhes conferir mais peso;

6. Apela à Comissão Europeia para que 
melhore a ação do Fórum Europeu 
«Álcool e Saúde», aumentando a 
participação das partes interessadas e 
incentivando todos os membros a 
permanecerem empenhados no 
desenvolvimento de ações concretas e 
eficazes, com vista a reduzir os malefícios 
associados ao consumo de álcool;

Or. en

(Todas as partes interessadas devem ser tratadas em pé de igualdade e subscreverem os 
princípios da «transparência, participação e responsabilidade», nos quais o Fórum assenta.)

Alteração 79
Pilar Ayuso

N.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Apela à Comissão Europeia que reforme 
a organização do Fórum Europeu "Álcool 
e Saúde", avalie se as ONG estão 
devidamente representadas e contribua 
para encorajar a sua livre participação no 
Fórum, a fim de lhes conferir mais peso;

6. Apela à Comissão Europeia para que 
melhore a ação do Fórum Europeu 
«Álcool e Saúde», convidando mais partes 
interessadas a aderirem ao Fórum e 
incentivando todos os membros a 
permanecerem empenhados no 
desenvolvimento de ações concretas e 
eficazes, com vista a reduzir os malefícios 
associados ao consumo de álcool;

Or. en

Alteração 80
Renate Sommer

N.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Apela à Comissão que apresente o 
Plano de Ação Europeu para reduzir os 
malefícios ligados ao álcool, o mais 
tardar, em setembro de 2014;

Suprimido

(Repetição desnecessária do n.º 2.)

Or. en

Alteração 81
Tadeusz Cymański

N.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Apela à Comissão que apresente o Plano 
de Ação Europeu para reduzir os 
malefícios ligados ao álcool, o mais tardar, 
em setembro de 2014;

7. Apela à Comissão para que apresente o 
Plano de Ação Europeu para reduzir os 
malefícios ligados ao álcool, após 
consultar os Estados-Membros e todas as 
partes interessadas ligadas à proteção da 
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saúde;

Or. pl

Alteração 82
Biljana Borzan

N.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Apela à Comissão que apresente o Plano 
de Ação Europeu para reduzir os 
malefícios ligados ao álcool, o mais tardar, 
em setembro de 2014;

7. Apela à Comissão para que apresente o 
Plano de Ação Europeu para reduzir os 
malefícios provocados pelo consumo 
excessivo de álcool, o mais tardar, em 
setembro de 2014;

Or. hr

Alteração 83
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

N.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Apela à Comissão que apresente o Plano 
de Ação Europeu para reduzir os 
malefícios ligados ao álcool, o mais tardar, 
em setembro de 2014;

7. Apela à Comissão para que apresente 
rapidamente o Plano de Ação Europeu 
para reduzir os malefícios ligados ao 
consumo excessivo de álcool;

Or. fr

Alteração 84
Renate Sommer

N.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. Manifesta-se preocupado ante a 
possibilidade de o Plano de Ação ser 
indevidamente influenciado por quaisquer 
interesses, diretamente ou por via do 
Fórum Europeu "Álcool e Saúde", em 
virtude do que deixaria de se concentrar 
na redução do consumo de álcool para 
limitar o seu alcance a uma questão 
menos importante;

Suprimido

Or. en

Alteração 85
Tadeusz Cymański

N.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Manifesta-se preocupado ante a 
possibilidade de o Plano de Ação ser 
indevidamente influenciado por quaisquer 
interesses, diretamente ou por via do 
Fórum Europeu «Álcool e Saúde», em 
virtude do que deixaria de se concentrar 
na redução do consumo de álcool para 
limitar o seu alcance a uma questão 
menos importante;

Suprimido

Or. pl

Alteração 86
Gaston Franco, Françoise Grossetête

N.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Manifesta-se preocupado ante a Suprimido
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possibilidade de o Plano de Ação ser 
indevidamente influenciado por quaisquer 
interesses, diretamente ou por via do 
Fórum Europeu "Álcool e Saúde", em 
virtude do que deixaria de se concentrar 
na redução do consumo de álcool para 
limitar o seu alcance a uma questão 
menos importante;

Or. fr

Alteração 87
Pilar Ayuso

N.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Manifesta-se preocupado ante a 
possibilidade de o Plano de Ação ser 
indevidamente influenciado por quaisquer 
interesses, diretamente ou por via do 
Fórum Europeu "Álcool e Saúde", em 
virtude do que deixaria de se concentrar 
na redução do consumo de álcool para 
limitar o seu alcance a uma questão 
menos importante;

Suprimido

Or. en

Alteração 88
Zbigniew Ziobro

N.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Manifesta-se preocupado ante a 
possibilidade de o Plano de Ação ser 
indevidamente influenciado por quaisquer 
interesses, diretamente ou por via do 
Fórum Europeu «Álcool e Saúde», em 

8. Manifesta-se preocupado ante a 
possibilidade de o Plano de Ação ser 
negativamente influenciado por quaisquer 
interesses, diretamente ou por via do 
Fórum Europeu «Álcool e Saúde», em 
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virtude do que deixaria de se concentrar na 
redução do consumo de álcool para limitar 
o seu alcance a uma questão menos 
importante;

virtude do que deixaria de se concentrar na 
redução do consumo de álcool para limitar 
o seu alcance a uma questão menos 
importante;

Or. pl

Alteração 89
Sophie Auconie

N.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Manifesta-se preocupado ante a 
possibilidade de o Plano de Ação ser 
indevidamente influenciado por quaisquer 
interesses, diretamente ou por via do 
Fórum Europeu "Álcool e Saúde", em 
virtude do que deixaria de se concentrar 
na redução do consumo de álcool para 
limitar o seu alcance a uma questão 
menos importante;

8. Frisa o risco de a política de interesse 
geral em matéria de luta contra o 
consumo excessivo de álcool ser 
questionada pelas exigências 
concomitantes e contraditórias, por um 
lado, daqueles que proclamam um 
consumo livre de álcool e, por outro, 
daqueles que defendem a sua proibição;

Or. fr

Alteração 90
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

N.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Manifesta-se preocupado ante a 
possibilidade de o Plano de Ação ser 
indevidamente influenciado por quaisquer 
interesses, diretamente ou por via do 
Fórum Europeu "Álcool e Saúde", em 
virtude do que deixaria de se concentrar 
na redução do consumo de álcool para 
limitar o seu alcance a uma questão 
menos importante;

8. Apela à Comissão para que elabore o 
Plano de Ação em consulta com os 
Estados-Membros e todas as partes 
interessadas pertinentes, incluindo os 
membros do Fórum Europeu «Álcool e 
Saúde», durante todo o processo, a fim de 
identificar sinergias e ações concretas que 
contribuam efetivamente para reduzir os 
malefícios associados ao consumo de 
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álcool;

Or. en

Alteração 91
Struan Stevenson

N.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Manifesta-se preocupado ante a 
possibilidade de o Plano de Ação ser 
indevidamente influenciado por quaisquer
interesses, diretamente ou por via do 
Fórum Europeu "Álcool e Saúde", em 
virtude do que deixaria de se concentrar 
na redução do consumo de álcool para 
limitar o seu alcance a uma questão 
menos importante;

8. Exorta a Comissão a elaborar o Plano 
de Ação em consulta com o Fórum 
Europeu «Álcool e Saúde», os 
Estados-Membros e todas as partes 
interessadas pertinentes, a fim de 
identificar estratégias e ações que 
contribuam efetivamente para reduzir os 
malefícios associados ao consumo de 
álcool;

Or. en

Alteração 92
Rebecca Taylor

N.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Manifesta-se preocupado ante a 
possibilidade de o Plano de Ação ser 
indevidamente influenciado por quaisquer 
interesses, diretamente ou por via do 
Fórum Europeu "Álcool e Saúde", em 
virtude do que deixaria de se concentrar
na redução do consumo de álcool para 
limitar o seu alcance a uma questão
menos importante;

8. Manifesta-se preocupado ante a 
possibilidade de o Plano de Ação ser 
indevidamente influenciado por interesses 
particulares, direta ou indiretamente ou 
por via do Fórum Europeu «Álcool e 
Saúde», o que poderia eliminar a ênfase 
na redução do consumo nocivo de álcool e 
limitar o âmbito do plano a questões
menos importantes;

Or. en
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Alteração 93
Martina Anderson

N.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Manifesta-se preocupado ante a 
possibilidade de o Plano de Ação ser 
indevidamente influenciado por quaisquer 
interesses, diretamente ou por via do 
Fórum Europeu "Álcool e Saúde", em 
virtude do que deixaria de se concentrar na 
redução do consumo de álcool para limitar 
o seu alcance a uma questão menos 
importante;

8. Manifesta-se preocupado ante a 
possibilidade de o Plano de Ação ser 
indevidamente influenciado por quaisquer 
interesses, em virtude do que deixaria de se 
concentrar na redução do consumo de 
álcool para limitar o seu alcance a uma 
questão menos importante;

Or. en

Alteração 94
Carl Schlyter

N.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Manifesta-se preocupado ante a 
possibilidade de o Plano de Ação ser 
indevidamente influenciado por quaisquer
interesses, diretamente ou por via do 
Fórum Europeu "Álcool e Saúde", em 
virtude do que deixaria de se concentrar na 
redução do consumo de álcool para limitar 
o seu alcance a uma questão menos 
importante;

8. Manifesta-se preocupado ante a 
possibilidade de o Plano de Ação ser 
indevidamente influenciado por interesses 
do setor, diretamente ou por via do Fórum 
Europeu «Álcool e Saúde», em virtude do 
que deixaria de se concentrar na redução 
do consumo de álcool para limitar o seu 
alcance a uma questão menos importante;

Or. en

Alteração 95
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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N.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Solicita à Comissão que elabore esse 
plano de ação em concertação com os 
Estados-Membros e todas as partes 
interessadas, incluindo os membros do 
Fórum Europeu «Álcool e Saúde», 
promovendo parcerias público-privadas;

Or. fr

Alteração 96
Claudiu Ciprian Tănăsescu

N.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Reitera a importância de um forte 
compromisso europeu por parte da 
Comissão Europeia, Conselho e 
Estados-Membros da UE em multiplicar os 
esforços tendentes a prevenir os efeitos 
nocivos do álcool e a dar uma resposta 
política adequada, assente em provas, que 
reflita os graves e vários impactos para a 
saúde e socioeconómicos ligados ao álcool;

9. Reitera a importância de um forte 
compromisso europeu por parte da 
Comissão Europeia, Conselho e 
Estados-Membros da UE em multiplicar os 
esforços tendentes a prevenir o consumo e 
os efeitos nocivos do álcool e a dar uma 
resposta política adequada, assente em 
provas, que reflita os graves e vários 
impactos para a saúde e socioeconómicos 
ligados ao álcool;

Or. ro

Alteração 97
Biljana Borzan

N.º 9
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Texto da Comissão Alteração

9. Reitera a importância de um forte 
compromisso europeu por parte da 
Comissão Europeia, Conselho e 
Estados-Membros da UE em multiplicar os 
esforços tendentes a prevenir os efeitos 
nocivos do álcool e a dar uma resposta 
política adequada, assente em provas, que 
reflita os graves e vários impactos para a 
saúde e socioeconómicos ligados ao
álcool;

9. Reitera a importância de um forte 
compromisso europeu por parte da 
Comissão Europeia, Conselho e 
Estados-Membros da UE em multiplicar os 
esforços tendentes a prevenir os efeitos 
nocivos do álcool e a dar uma resposta 
política adequada, assente em provas, que 
reflita os graves e vários impactos nocivos 
para a saúde e socioeconómicos 
provocados pelo consumo excessivo de
álcool;

Or. hr

Alteração 98
Marina Yannakoudakis

N.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Reitera a importância de um forte 
compromisso europeu por parte da 
Comissão Europeia, Conselho e Estados-
Membros da UE em multiplicar os esforços 
tendentes a prevenir os efeitos nocivos do 
álcool e a dar uma resposta política 
adequada, assente em provas, que reflita os 
graves e vários impactos para a saúde e 
socioeconómicos ligados ao álcool;

9. Reitera a importância de um forte 
compromisso europeu por parte da 
Comissão Europeia, Conselho e Estados-
Membros da UE em multiplicar os esforços 
tendentes a prevenir os efeitos nocivos do 
álcool e a dar uma resposta adequada, 
assente em provas de intercâmbio de boas 
práticas, que reflita os graves e vários 
impactos para a saúde e socioeconómicos 
ligados ao álcool;

Or. en

Alteração 99
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

N.º 9
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Texto da Comissão Alteração

9. Reitera a importância de um forte 
compromisso europeu por parte da 
Comissão Europeia, Conselho e 
Estados-Membros da UE em multiplicar os 
esforços tendentes a prevenir os efeitos 
nocivos do álcool e a dar uma resposta 
política adequada, assente em provas, que 
reflita os graves e vários impactos para a 
saúde e socioeconómicos ligados ao álcool;

9. Reitera a importância de um forte 
compromisso europeu por parte da 
Comissão Europeia, Conselho e 
Estados-Membros da UE em multiplicar os 
esforços tendentes a prevenir os efeitos 
nocivos do consumo excessivo de álcool e 
a dar uma resposta política adequada, 
assente em provas, que reflita os graves e 
vários impactos para a saúde e 
socioeconómicos ligados ao consumo 
excessivo de álcool;

Or. fr

Alteração 100
Rebecca Taylor

N.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Reitera a importância de metas 
políticas quantificáveis e temporárias e de 
mecanismos adequados para monitorizar os 
avanços, a fim de garantir uma 
implementação eficaz do Plano de Ação 
nos Estados-Membros;

10. Recorda a importância de metas 
políticas quantificáveis e temporárias e de 
mecanismos adequados para monitorizar os 
avanços, a fim de garantir uma 
implementação eficaz do Plano de Ação 
nos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 101
Carl Schlyter

N.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Reconhece que, no mercado 
interno, são necessários níveis mínimos 
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nos impostos especiais sobre o consumo 
de álcool em toda a UE, para evitar o 
enfraquecimento das políticas de fixação 
de preços, assentes em questões de saúde, 
através das aquisições transfronteiriças; 
dado que os atuais valores mínimos dos 
impostos especiais sobre o consumo de 
álcool não sofreram alterações desde 
1992, o seu valor real caiu para 
aproximadamente um terço devido à 
inflação; exorta a Comissão e o Conselho 
a encontrarem uma solução para o 
problema que se encontra bloqueado pelo 
Conselho desde 2007;

Or. en

Alteração 102
Carl Schlyter

N.º 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-B. Considera que o acórdão do TJUE 
no processo C-5/05, sobre o imposto 
especial de consumo a ser pago no país de 
consumo no decurso de vendas 
transfronteiras, deve ser igualmente 
passível de aplicação no caso de as 
bebidas alcoólicas serem transportadas 
além-fronteiras pela pessoa responsável 
pela sua importação;

Or. en

Alteração 103
Zbigniew Ziobro

N.º 11
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Texto da Comissão Alteração

11. Apela à Comissão e aos 
Estados-Membros que apoiem ativamente 
a melhoria da recolha de dados e da análise 
ao consumo de álcool, os encargos que tal 
representa e os custos diretos e indiretos 
para a sociedade, e que promovam a 
integração eficaz dos dados pertinentes nas 
políticas nacionais e da UE em matéria de 
álcool;

11. Apela à Comissão e aos 
Estados-Membros para que apoiem 
ativamente a melhoria da recolha de dados 
e da análise ao consumo de álcool, os 
encargos que tal representa e os custos 
diretos e indiretos para a sociedade, 
incluindo, acima de tudo, as 
consequências da condução sob o efeito 
do álcool, e que promovam a integração 
eficaz dos dados pertinentes nas políticas 
nacionais e da UE em matéria de álcool;

Or. pl

Alteração 104
Claudiu Ciprian Tănăsescu

N.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Apela à Comissão e aos 
Estados-Membros que apoiem ativamente 
a melhoria da recolha de dados e da análise 
ao consumo de álcool, os encargos que tal 
representa e os custos diretos e indiretos 
para a sociedade, e que promovam a 
integração eficaz dos dados pertinentes nas 
políticas nacionais e da UE em matéria de 
álcool;

11. Apela à Comissão e aos 
Estados-Membros para que apoiem 
ativamente a melhoria da recolha de dados 
e da análise ao consumo de álcool, os 
encargos que tal representa e os custos 
diretos e indiretos para a sociedade, bem 
como os resultados dos tratamentos e das 
campanhas relacionadas, e que promovam 
a integração eficaz dos dados pertinentes 
nas políticas nacionais e da UE em matéria 
de álcool;

Or. ro

Alteração 105
Marina Yannakoudakis

N.º 11
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Texto da Comissão Alteração

11. Apela à Comissão e aos 
Estados-Membros que apoiem ativamente 
a melhoria da recolha de dados e da análise 
ao consumo de álcool, os encargos que tal 
representa e os custos diretos e indiretos 
para a sociedade, e que promovam a 
integração eficaz dos dados pertinentes nas 
políticas nacionais e da UE em matéria de 
álcool;

11. Apela à Comissão e aos 
Estados-Membros para que apoiem 
ativamente, sempre que exequível, a 
melhoria da recolha de dados e da análise 
ao consumo de álcool, os encargos que tal 
representa e os custos diretos e indiretos 
para a sociedade, e que promovam a 
integração eficaz dos dados pertinentes nas 
políticas nacionais e da UE em matéria de 
álcool;

Or. en

Alteração 106
Martina Anderson

N.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Apela à Comissão e aos 
Estados-Membros que apoiem ativamente 
a melhoria da recolha de dados e da análise 
ao consumo de álcool, os encargos que tal 
representa e os custos diretos e indiretos 
para a sociedade, e que promovam a 
integração eficaz dos dados pertinentes nas 
políticas nacionais e da UE em matéria de 
álcool;

11. Apela à Comissão e aos 
Estados-Membros para que apoiem 
ativamente a melhoria da recolha de dados 
e da análise ao consumo de álcool, às 
respetivas informações conexas, às suas 
consequências em termos sociais e de
desenvolvimento, e aos custos diretos e 
indiretos para a sociedade, e para que 
promovam a integração eficaz dos dados 
pertinentes nas políticas nacionais e da UE 
em matéria de álcool;

Or. en

Alteração 107
Biljana Borzan

N.º 11
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Texto da Comissão Alteração

11. Apela à Comissão e aos 
Estados-Membros que apoiem ativamente 
a melhoria da recolha de dados e da análise 
ao consumo de álcool, os encargos que tal 
representa e os custos diretos e indiretos 
para a sociedade, e que promovam a 
integração eficaz dos dados pertinentes nas 
políticas nacionais e da UE em matéria de 
álcool;

11. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. hr

Alteração 108
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

N.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Apela à Comissão e aos 
Estados-Membros que apoiem ativamente 
a melhoria da recolha de dados e da análise 
ao consumo de álcool, os encargos que tal 
representa e os custos diretos e indiretos 
para a sociedade, e que promovam a 
integração eficaz dos dados pertinentes nas 
políticas nacionais e da UE em matéria de 
álcool;

11. Apela à Comissão e aos 
Estados-Membros para que apoiem 
ativamente a melhoria da recolha de dados 
e da análise ao consumo de álcool, os 
encargos que tal representa e os custos 
diretos e indiretos para a sociedade, e para
que promovam a integração eficaz dos 
dados pertinentes nas políticas nacionais e 
da UE em matéria de consumo excessivo 
de álcool;

Or. fr

Alteração 109
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

N.º 11-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

11-A. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a tomarem medidas 
ativas com efeito imediato para pôr fim à 
violência relacionada com o consumo de 
álcool, particularmente a violência 
doméstica, cujos alvos são principalmente 
as mulheres e as crianças;

Or. sv

Alteração 110
Martina Anderson

N.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. Exorta a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros a que revejam e 
reforcem a implementação de medidas 
tendentes a limitar a venda de bebidas 
alcoólicas aos que não têm idade legal para 
as comprar, a que adotem medidas para 
regulamentar devidamente a venda de 
álcool transfronteiras na Internet, bem 
como campanhas para consciencializar os 
menores sobre os perigos do consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas, já que são 
eles quem tem mais probabilidade de o 
fazer, e no intuito de reduzir os acidentes 
de viação relacionados com o consumo de 
álcool;

12. Exorta a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros a reverem e reforçarem
a implementação de medidas tendentes a 
limitar a venda de bebidas alcoólicas aos 
que não têm idade legal para as comprar, a 
adotarem medidas para regulamentar 
devidamente a venda de álcool 
transfronteiras na Internet, bem como a 
realizarem campanhas para 
consciencializar especialmente os menores 
sobre os perigos do consumo excessivo de 
bebidas alcoólicas, já que são eles quem 
tem mais probabilidade de o fazer, e no 
intuito de reduzir os acidentes de viação 
relacionados com o consumo de álcool;

Or. en

Alteração 111
Biljana Borzan

N.º 12
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Texto da Comissão Alteração

12. Exorta a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros a que revejam e
reforcem a implementação de medidas 
tendentes a limitar a venda de bebidas 
alcoólicas aos que não têm idade legal para 
as comprar, a que adotem medidas para 
regulamentar devidamente a venda de 
álcool transfronteiras na Internet, bem 
como campanhas para consciencializar os 
menores sobre os perigos do consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas, já que são 
eles quem tem mais probabilidade de o 
fazer, e no intuito de reduzir os acidentes 
de viação relacionados com o consumo de 
álcool;

12. Exorta a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros a reverem e reforçarem
a implementação de medidas tendentes a 
limitar a venda de bebidas alcoólicas aos 
que não têm idade legal para as comprar, a 
adotarem medidas para regulamentar 
devidamente a venda de álcool 
transfronteiras na Internet, bem como a
realizarem campanhas para 
consciencializar os menores sobre os 
perigos do consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas, já que são eles quem tem mais 
probabilidade de o fazer, e no intuito de 
reduzir os acidentes de viação relacionados 
com o consumo excessivo de álcool;

Or. hr

Alteração 112
Rebecca Taylor

N.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. Exorta a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros a que revejam e 
reforcem a implementação de medidas 
tendentes a limitar a venda de bebidas 
alcoólicas aos que não têm idade legal para 
as comprar, a que adotem medidas para 
regulamentar devidamente a venda de 
álcool transfronteiras na Internet, bem 
como campanhas para consciencializar os 
menores sobre os perigos do consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas, já que são 
eles quem tem mais probabilidade de o 
fazer, e no intuito de reduzir os acidentes 
de viação relacionados com o consumo de 
álcool;

12. Exorta a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros a reverem e reforçarem
a implementação de medidas tendentes a 
limitar a venda de bebidas alcoólicas aos 
que não têm idade legal para as comprar, a 
adotarem medidas para regulamentar 
devidamente a venda de álcool 
transfronteiras na Internet, bem como a 
realizarem campanhas para 
consciencializar os menores sobre os 
perigos do consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas, já que são eles quem tem mais 
probabilidade de o fazer, e a envidarem 
esforços para reduzir os acidentes de 
viação relacionados com o consumo de 
álcool;
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Or. en

Alteração 113
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

N.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. Exorta a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros a que revejam e 
reforcem a implementação de medidas 
tendentes a limitar a venda de bebidas 
alcoólicas aos que não têm idade legal para 
as comprar, a que adotem medidas para 
regulamentar devidamente a venda de 
álcool transfronteiras na Internet, bem 
como campanhas para consciencializar os 
menores sobre os perigos do consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas, já que são 
eles quem tem mais probabilidade de o 
fazer, e no intuito de reduzir os acidentes 
de viação relacionados com o consumo de 
álcool;

12. Exorta a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros a reverem e reforçarem
a implementação de medidas tendentes a 
limitar a venda de bebidas alcoólicas aos 
que não têm idade legal para as comprar, a 
adotarem medidas para regulamentar 
devidamente a venda de álcool 
transfronteiras na Internet, bem como a 
realizarem campanhas para 
consciencializar os menores sobre os 
perigos do consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas, já que são eles quem tem mais 
probabilidade de o fazer, e no intuito de 
reduzir os acidentes de viação relacionados 
com o consumo excessivo de álcool;

Or. fr

Alteração 114
Carl Schlyter

N.º 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A. Considera a Diretiva «Televisão 
sem Fronteiras» (89/552/CEE) 
insuficiente para munir os 
Estados-Membros com os instrumentos 
necessários para proibir a publicidade ao 
álcool e executar essa proibição; insta a 
Comissão a apresentar uma proposta 
legislativa com vista a assegurar a 
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viabilidade da pretensão dos 
Estados-Membros de aplicarem proibições 
nacionais à publicidade ao álcool;

Or. en

Alteração 115
Carl Schlyter

N.º 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-B. Observa que a publicidade ao álcool 
na Internet e nos meios de comunicação 
social não está, atualmente, 
regulamentada na Diretiva «Serviços de 
Comunicação Social Audiovisual» 
(2010/13/UE); convida a Comissão a 
apresentar uma revisão da Diretiva que 
estabelece os critérios relativos à 
publicidade ao álcool na Internet e nos 
meios de comunicação social, 
salvaguardando, ao mesmo tempo, 
plenamente o direito dos cidadãos à 
liberdade de expressão;

Or. en

Alteração 116
Sandra Kalniete

N.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. Apela aos Estados-Membros e à 
Comissão que revejam e reforcem as 
campanhas de consciencialização 
direcionadas para o consumo de álcool 
pelas grávidas;

13. Apela aos Estados-Membros e à 
Comissão para que revejam e reforcem as 
campanhas de consciencialização 
direcionadas para o consumo de álcool 
pelas grávidas e para o impacto do álcool 
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nos nascituros;

Or. lv

Alteração 117
Zbigniew Ziobro

N.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. Apela aos Estados-Membros e à 
Comissão que revejam e reforcem as 
campanhas de consciencialização 
direcionadas para o consumo de álcool 
pelas grávidas;

13. Apela aos Estados-Membros e à 
Comissão para que revejam e reforcem as 
campanhas de consciencialização 
direcionadas para o consumo de álcool 
pelas grávidas ou pelas mulheres 
lactantes;

Or. pl

Alteração 118
Marina Yannakoudakis

N.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. Apela aos Estados-Membros e à 
Comissão que revejam e reforcem as 
campanhas de consciencialização 
direcionadas para o consumo de álcool 
pelas grávidas;

13. Apela aos Estados-Membros, à 
Comissão e a todas as partes interessadas 
pertinentes para que revejam e reforcem 
as campanhas de consciencialização 
direcionadas para o consumo de álcool 
pelas grávidas;

Or. en

Alteração 119
Elena Băsescu

N.º 13
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Texto da Comissão Alteração

13. Apela aos Estados-Membros e à 
Comissão que revejam e reforcem as 
campanhas de consciencialização 
direcionadas para o consumo de álcool 
pelas grávidas;

13. Apela aos Estados-Membros e à 
Comissão para que revejam e reforcem as 
campanhas de consciencialização 
direcionadas para o consumo de álcool 
pelas grávidas e para que considerem a 
possibilidade de introduzir rótulos nas 
bebidas alcoólicas destinados a alertar as 
grávidas para os riscos que o feto corre 
em caso de consumo de álcool durante a 
gravidez, podendo os mesmos rótulos ser 
apresentados sob a forma de texto ou 
pictograma;

Or. en

Alteração 120
Sophie Auconie, Gaston Franco, Françoise Grossetête

N.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. Apela aos Estados-Membros e à 
Comissão que revejam e reforcem as 
campanhas de consciencialização 
direcionadas para o consumo de álcool 
pelas grávidas;

13. Apela aos Estados-Membros, à 
Comissão e aos outros intervenientes para
que revejam e reforcem as campanhas de 
consciencialização direcionadas para o 
consumo de álcool pelas grávidas;

Or. fr

Alteração 121
Daciana Octavia Sârbu

N.º 13 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Solicita à Comissão que proponha um 
regime de rotulagem obrigatória aplicável 
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às bebidas alcoólicas que alerte para os 
perigos do consumo de álcool durante a 
gravidez;

Or. en

Alteração 122
Marina Yannakoudakis

N.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. Exorta os Estados-Membros a que 
realizem campanhas de consciencialização 
e de educação direcionadas desde a mais 
tenra idade, como parte integrante das 
estratégias de prevenção;

14. Exorta os Estados-Membros e todas as 
partes interessadas pertinentes a 
realizarem campanhas de 
consciencialização e de educação 
direcionadas desde a mais tenra idade, 
como parte integrante das estratégias de 
prevenção;

Or. en

Alteração 123
Rebecca Taylor

N.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. Exorta os Estados-Membros a que 
realizem campanhas de consciencialização 
e de educação direcionadas desde a mais 
tenra idade, como parte integrante das 
estratégias de prevenção;

14. Exorta os Estados-Membros a 
realizarem campanhas de 
consciencialização e de educação sobre o 
consumo de álcool direcionadas, desde a 
mais tenra idade, como parte integrante das 
estratégias de prevenção;

Or. en
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Alteração 124
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

N.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. Exorta os Estados-Membros a que 
realizem campanhas de consciencialização 
e de educação direcionadas desde a mais 
tenra idade, como parte integrante das 
estratégias de prevenção;

14. Exorta os Estados-Membros e os 
outros intervenientes a realizarem
campanhas de consciencialização e de 
educação direcionadas desde a mais tenra 
idade, como parte integrante das estratégias 
de prevenção;

Or. fr

Alteração 125
Marusya Lyubcheva

N.º 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A. Solicita a adoção de medidas de 
prevenção direcionadas para travar o 
consumo excessivo de álcool junto das 
jovens, com vista a combater 
antecipadamente problemas subsequentes 
de saúde reprodutiva;

Or. bg

Alteração 126
Marusya Lyubcheva

N.º 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-B. Recomenda que as políticas dos 
Estados-Membros relativas à publicidade 
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reflitam a necessidade de combater o 
consumo excessivo de álcool e defende a 
inclusão de restrições na publicidade 
direta do álcool;

Or. bg

Alteração 127
Marusya Lyubcheva

N.º 14-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-C. Recomenda que os 
Estados-Membros elaborem estratégias 
para canalizar parte das receitas dos 
impostos especiais sobre o consumo de 
álcool e da publicidade ao álcool para 
medidas de prevenção que combatam o 
consumo excessivo de álcool junto dos 
jovens;

Or. bg

Alteração 128
Marina Yannakoudakis

N.º 15

Texto da Comissão Alteração

15. Incita os Estados-Membros a que se
baseiem na Estratégia da OMS para o 
Álcool e a que melhorem a deteção 
precoce do consumo nocivo de álcool, 
através do rastreamento nos cuidados 
primários, garantindo serviços de apoio 
adequados para efeito do tratamento dos 
distúrbios ligados ao consumo de álcool e 
das doenças crónicas afins;

15. Incita os Estados-Membros a 
basearem-se na Estratégia da OMS para o 
Álcool e a melhorarem a deteção precoce 
do consumo nocivo de álcool, através do 
rastreamento nos cuidados primários, 
garantindo serviços de apoio adequados e o
tratamento dos distúrbios ligados ao 
consumo de álcool e das doenças crónicas 
afins;

Or. en
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Alteração 129
Biljana Borzan

N.º 15

Texto da Comissão Alteração

15. Incita os Estados-Membros a que se 
baseiem na Estratégia da OMS para o 
Álcool e a b a deteção precoce do consumo 
nocivo de álcool, através do rastreamento 
nos cuidados primários, garantindo 
serviços de apoio adequados para efeito do 
tratamento dos distúrbios ligados ao
consumo de álcool e das doenças crónicas 
afins;

15. Incita os Estados-Membros a 
basearem-se na Estratégia da OMS para o 
Álcool e a melhorarem a deteção precoce 
do consumo nocivo de álcool, através do 
rastreamento nos cuidados primários, 
garantindo serviços de apoio adequados 
para efeito do tratamento dos distúrbios 
provocados pelo consumo excessivo de 
álcool e das doenças crónicas afins;

Or. hr

Alteração 130
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

N.º 15

Texto da Comissão Alteração

15. Incita os Estados-Membros a que se 
baseiem na Estratégia da OMS para o 
Álcool e a que melhorem a deteção 
precoce do consumo nocivo de álcool, 
através do rastreamento nos cuidados 
primários, garantindo serviços de apoio 
adequados para efeito do tratamento dos 
distúrbios ligados ao consumo de álcool e 
das doenças crónicas afins;

15. Incita os Estados-Membros a 
basearem-se na Estratégia da OMS para o 
Álcool e a melhorarem a deteção precoce 
do consumo nocivo de álcool, através do 
rastreamento nos cuidados primários, 
garantindo serviços de apoio adequados 
para efeito do tratamento dos distúrbios 
ligados ao consumo excessivo de álcool e 
das doenças crónicas afins;

Or. fr

Alteração 131
Zbigniew Ziobro
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N.º 16

Texto da Comissão Alteração

16. Apela aos Estados-Membros que 
prossigam, intensifiquem e/ou 
desenvolvam políticas e ações que 
promovam comportamentos e estilos de 
vida saudáveis;

16. Apela aos Estados-Membros para que 
prossigam, intensifiquem e/ou 
desenvolvam políticas e ações que 
promovam comportamentos e estilos de 
vida saudáveis, que eliminem o consumo 
de álcool;

Or. pl

Alteração 132
Marina Yannakoudakis

N.º 16

Texto da Comissão Alteração

16. Apela aos Estados-Membros que 
prossigam, intensifiquem e/ou 
desenvolvam políticas e ações que 
promovam comportamentos e estilos de 
vida saudáveis;

16. Apela aos Estados-Membros e a todas 
as partes interessadas pertinentes para 
que prossigam, intensifiquem e/ou 
desenvolvam políticas e ações que 
promovam comportamentos e estilos de 
vida saudáveis;

Or. en

Alteração 133
Horst Schnellhardt

N.º 16

Texto da Comissão Alteração

16. Apela aos Estados-Membros que 
prossigam, intensifiquem e/ou 
desenvolvam políticas e ações que 
promovam comportamentos e estilos de 
vida saudáveis;

16. Apela aos Estados-Membros para que 
prossigam, intensifiquem e/ou 
desenvolvam políticas e ações que 
promovam comportamentos e estilos de 
vida saudáveis, tendo, no entanto, em 
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conta, neste contexto, que o consumo 
moderado de bebidas alcoólicas em 
muitos Estados-Membros constitui um 
elemento essencial da sua cultura e não 
tem de estar em contradição com um 
estilo de vida saudável;

Or. de

Alteração 134
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Justas 
Vincas Paleckis, Rebecca Taylor, Claudette Abela Baldacchino, Antonyia Parvanova, 
Anna Hedh, Jens Nilsson, Åsa Westlund

N.º 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A. Exorta os Estados-Membros a 
considerarem a possibilidade de 
introduzir um preço mínimo por unidade 
de álcool; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a reconhecerem que 
essa medida é proporcionada e necessária 
para a proteção da saúde, não se tratando 
de uma barreira comercial disfarçada;

Or. en

Alteração 135
Christel Schaldemose

N.º 17

Texto da Comissão Alteração

17. Apela aos Estados-Membros que 
examinem as respetivas propostas 
legislativas de forma a melhorar a 
rotulagem das bebidas alcoólicas e as 
advertências relativas à saúde;

17. Apela aos Estados-Membros para que 
examinem as respetivas propostas 
legislativas de forma a melhorar a 
rotulagem das bebidas alcoólicas e as 
advertências relativas à saúde; sustenta 
que, nesse processo, também devem 
considerar a possibilidade de incluir os 
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valores calóricos dos produtos alcoólicos 
nos rótulos, dado que muitos 
consumidores os desconhecem;

Or. da

Alteração 136
Romana Jordan

N.º 17

Texto da Comissão Alteração

17. Apela aos Estados-Membros que 
examinem as respetivas propostas 
legislativas de forma a melhorar a 
rotulagem das bebidas alcoólicas e as 
advertências relativas à saúde;

17. Apela aos Estados-Membros para que 
examinem as respetivas legislações e 
iniciativas em vigor relacionadas com a 
informação aos consumidores e cultura 
adequada de consumo de álcool, a fim de 
educar e sensibilizar sobre as 
consequências do consumo excessivo de 
álcool e de reduzir os malefícios desse 
consumo;

Or. en

Alteração 137
Tadeusz Cymański

N.º 17

Texto da Comissão Alteração

17. Apela aos Estados-Membros que 
examinem as respetivas propostas 
legislativas de forma a melhorar a 
rotulagem das bebidas alcoólicas e as 
advertências relativas à saúde;

17. Apela aos Estados-Membros para que 
examinem as propostas destinadas a 
melhorar as informações veiculadas aos 
consumidores;

Or. pl
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Alteração 138
Rebecca Taylor

N.º 17

Texto da Comissão Alteração

17. Apela aos Estados-Membros que 
examinem as respetivas propostas 
legislativas de forma a melhorar a 
rotulagem das bebidas alcoólicas e as 
advertências relativas à saúde;

17. Apela aos Estados-Membros para que 
examinem e, se necessário, melhorem as 
respetivas legislações sobre a rotulagem 
das bebidas alcoólicas e as advertências 
relativas à saúde;

Or. en

Alteração 139
Gaston Franco, Sophie Auconie

N.º 17

Texto da Comissão Alteração

17. Apela aos Estados-Membros que 
examinem as respetivas propostas 
legislativas de forma a melhorar a
rotulagem das bebidas alcoólicas e as 
advertências relativas à saúde;

17. Apela aos Estados-Membros para que 
avaliem as respetivas políticas destinadas 
a melhorar a prestação de informações aos
consumidores, garantam uma 
sensibilização eficaz e promovam 
comportamentos responsáveis;

Or. fr

Alteração 140
Struan Stevenson

N.º 17

Texto da Comissão Alteração

17. Apela aos Estados-Membros que 
examinem as respetivas propostas 
legislativas de forma a melhorar a 
rotulagem das bebidas alcoólicas e as 

17. Apela aos Estados-Membros para que 
examinem as propostas tendentes a 
melhorar a informação aos consumidores;
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advertências relativas à saúde;

Or. en

Alteração 141
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

N.º 17

Texto da Comissão Alteração

17. Apela aos Estados-Membros que 
examinem as respetivas propostas 
legislativas de forma a melhorar a 
rotulagem das bebidas alcoólicas e as 
advertências relativas à saúde;

17. Apela aos Estados-Membros para que 
examinem as propostas tendentes a 
melhorar a informação aos consumidores;

Or. en

Alteração 142
Pilar Ayuso

N.º 17

Texto da Comissão Alteração

17. Apela aos Estados-Membros que 
examinem as respetivas propostas 
legislativas de forma a melhorar a 
rotulagem das bebidas alcoólicas e as 
advertências relativas à saúde;

17. Apela aos Estados-Membros para que 
examinem as propostas tendentes a 
melhorar a informação aos consumidores;

Or. en

Alteração 143
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

N.º 17
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Proposta de resolução Alteração

17. Apela aos Estados-Membros que 
examinem as respetivas propostas 
legislativas de forma a melhorar a 
rotulagem das bebidas alcoólicas e as 
advertências relativas à saúde;

17. Apela aos Estados-Membros para que 
examinem as respetivas propostas 
legislativas de forma a melhorar a 
rotulagem das bebidas alcoólicas e as 
advertências relativas à saúde, de modo 
que as bebidas alcoólicas sejam rotuladas 
em conformidade com as regras sobre a 
prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros 
alimentícios definidas no Regulamento 
(UE) n.º 1169/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2011;

Or. sv

Alteração 144
Zbigniew Ziobro

N.º 18

Texto da Comissão Alteração

18. Exorta a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros a definirem estratégias 
adequadas para combater o problema da 
venda ilegal de álcool e da venda no 
mercado negro;

18. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a elaborarem estratégias 
adequadas para combater o problema da 
produção e venda ilegal de álcool e da 
produção e venda no mercado negro;

Or. pl

Alteração 145
Esther Herranz García, Christa Klaß

N.º 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-A. Apela à Comissão Europeia e aos 
Estados-Membros para que continuem a 
apoiar campanhas de informação sobre a 
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moderação no consumo de vinho, no 
contexto da reforma da atual 
regulamentação da UE sobre as ações de 
informação e promoção dos produtos 
agrícolas;

Or. en

Alteração 146
Christel Schaldemose

N.º 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-A. Considera crucial que os 
Estados-Membros que já possuem 
estratégias adequadas e eficazes de 
combate ao consumo de álcool as 
consagrem na legislação;

Or. da


