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9.2.2022 A9-0001/22

Amendamentul 22
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
în numele Grupului ECR

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul Sa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Sa. întrucât o administrație fiscală 
solidă este fundamentală pentru un 
control eficient al tutunului, deoarece, 
deși majorarea taxelor și impozitelor 
poate promova renunțarea la fumat și 
poate împiedica începerea consumului de 
tutun, creșterea prețurilor cu amănuntul 
poate duce la o creștere a comerțului ilicit 
și a fabricării contrafăcute de produse din 
tutun;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/23

Amendamentul 23
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
în numele Grupului ECR

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) o majorare și o convergență în 
sens ascendent a accizelor 
minime și a prețului final de 
piață pentru toate produsele din 
tutun, ceea ce ar îmbunătăți 
prevenirea prin reducerea 
fumatului și a consumului de 
tutun, în special în rândul 
fumătorilor actuali, și ar 
împiedica tinerii să se apuce de 
fumat;

(a) o convergență în sens ascendent 
a accizelor minime și a prețului 
final de piață pentru toate 
produsele din tutun, ceea ce ar 
îmbunătăți prevenirea prin 
reducerea fumatului și a 
consumului de tutun, în special 
în rândul fumătorilor actuali, și 
ar împiedica tinerii să se apuce 
de fumat, ținând seama 
totodată, atunci când propun 
taxe minime pentru aceste 
produse, de cele mai recente 
studii științifice privind efectele 
asupra sănătății ale țigaretelor 
electronice, produselor din 
tutun încălzit și noilor produse 
din tutun;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/24

Amendamentul 24
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să țină seama de 
evaluările științifice ale riscurilor pentru 
sănătate legate de țigaretele electronice, 
produsele din tutun încălzit și noile 
produse din tutun, inclusiv de evaluarea 
riscurilor utilizării acestor produse în 
comparație cu consumul altor produse din 
tutun, precum și să realizeze la nivel 
european o listă de substanțe conținute și 
emise de aceste produse; consideră că 
țigaretele electronice i-ar putea ajuta pe 
unii fumători să renunțe treptat la fumat; 
consideră, în același timp, că țigaretele 
electronice nu ar trebui să fie atractive 
pentru minori și nefumători; invită, prin 
urmare, Comisia să evalueze, în cadrul 
Directivei privind produsele din tutun, ce 
arome din țigaretele electronice sunt în 
special atractive pentru minori și 
nefumători și să propună interzicerea 
acestora și, în plus, să propună 
interzicerea tuturor aromelor 
caracteristice din produsele din tutun 
încălzit și din noile produse din tutun;

12. invită Comisia să țină seama de 
evaluările științifice ale riscurilor pentru 
sănătate legate de țigaretele electronice, 
produsele din tutun încălzit și noile 
produse din tutun, inclusiv de evaluarea 
riscurilor utilizării acestor produse în 
comparație cu consumul altor produse din 
tutun, precum și să realizeze la nivel 
european o listă de substanțe conținute și 
emise de aceste produse; consideră că 
țigaretele electronice i-ar putea ajuta pe 
unii fumători să renunțe treptat la fumat; 
consideră, în același timp, că țigaretele 
electronice nu ar trebui să fie atractive 
pentru minori și nefumători; invită, prin 
urmare, Comisia să se bazeze pe 
concluziile primului său raport referitor 
la aplicarea Directivei privind produsele 
din tutun și să evalueze, în cadrul viitoarei 
revizuiri a directivei, ce arome din 
țigaretele electronice sunt în special 
atractive pentru minori și nefumători și să 
propună interzicerea acestora;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/25

Amendamentul 25
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
în numele Grupului ECR

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că etanolul și 
acetaldehida din metabolizarea etanolului 
din băuturile alcoolice sunt clasificate de 
IARC ca fiind cancerigene pentru oameni 
și că aproximativ 10 % din toate cazurile 
de cancer la bărbați și 3 % din toate 
cazurile de cancer la femei din Europa pot 
fi atribuite consumului de alcool40; 
subliniază că, cu cât cantitatea de alcool 
consumată este mai mică, cu atât riscul de 
apariție a cancerului este mai mic; 
reamintește că consumul de alcool este un 
factor de risc pentru multe tipuri diferite de 
cancer, cum ar fi cancerul oral, de faringe, 
de laringe, de esofag, de ficat, cancerul 
colorectal și cancerul de sân la femei; 
reamintește studiul menționat de OMS41, 
care recunoaște că nu există un nivel 
sigur de consum de alcool atunci când 
este vorba de prevenirea cancerului și 
subliniază necesitatea de a ține seama de 
acest aspect la elaborarea și punerea în 
aplicare a politicii de prevenire a 
cancerului42;

______________
40 Scoccianti C., Cecchini M., Anderson A.S. et al., 
„Codul European Împotriva Cancerului”, a patra 
ediție: Consumul de alcool și cancerul”, Cancer 
Epidemiol. 2016 Dec; 45: p. 181-188. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27816465/
41 https://www.euro.who.int/en/health-

15. reamintește că etanolul și 
acetaldehida din metabolizarea etanolului 
din băuturile alcoolice sunt clasificate de 
IARC ca fiind cancerigene pentru oameni 
și că aproximativ 10 % din toate cazurile 
de cancer la bărbați și 3 % din toate 
cazurile de cancer la femei din Europa pot 
fi atribuite consumului nociv de alcool40; 
subliniază că, cu cât cantitatea de alcool 
consumată este mai mică, cu atât riscul de 
apariție a cancerului este mai mic; 
reamintește că consumul nociv de alcool 
este un factor de risc pentru multe tipuri 
diferite de cancer, cum ar fi cancerul oral, 
de faringe, de laringe, de esofag, de ficat, 
cancerul colorectal și cancerul de sân la 
femei și subliniază necesitatea de a ține 
seama de acest aspect la elaborarea și 
punerea în aplicare a politicii de prevenire 
a cancerului42;

______________
40 Scoccianti C., Cecchini M., Anderson A.S. et al., 
„Codul European Împotriva Cancerului”, a patra 
ediție: Consumul de alcool și cancerul”, Cancer 
Epidemiol. 2016 Dec; 45: p. 181-188. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27816465/
42 
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S01
40-6736%2818%2931310-2 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
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alcohol,-new-study-confirms 
42 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S01
40-6736%2818%2931310-2 

Or. en

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
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9.2.2022 A9-0001/26

Amendamentul 26
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
în numele Grupului ECR

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunere de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că etanolul și 
acetaldehida din metabolizarea etanolului 
din băuturile alcoolice sunt clasificate de 
IARC ca fiind cancerigene pentru oameni 
și că aproximativ 10 % din toate cazurile 
de cancer la bărbați și 3 % din toate 
cazurile de cancer la femei din Europa pot 
fi atribuite consumului de alcool40; 
subliniază că, cu cât cantitatea de alcool 
consumată este mai mică, cu atât riscul de 
apariție a cancerului este mai mic; 
reamintește că consumul de alcool este un 
factor de risc pentru multe tipuri diferite de 
cancer, cum ar fi cancerul oral, de faringe, 
de laringe, de esofag, de ficat, cancerul 
colorectal și cancerul de sân la femei; 
reamintește studiul menționat de OMS41, 
care recunoaște că nu există un nivel sigur 
de consum de alcool atunci când este vorba 
de prevenirea cancerului și subliniază 
necesitatea de a ține seama de acest aspect 
la elaborarea și punerea în aplicare a 
politicii de prevenire a cancerului42;

______________
40 Scoccianti C., Cecchini M., Anderson A.S. et al., 
„Codul European Împotriva Cancerului”, a patra 
ediție: Consumul de alcool și cancerul”, Cancer 
Epidemiol. 2016 Dec; 45: p. 181-188. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27816465/
41 https://www.euro.who.int/en/health-
topics/disease-prevention/alcohol-

15. reamintește că etanolul și 
acetaldehida din metabolizarea etanolului 
din băuturile alcoolice sunt clasificate de 
IARC ca fiind cancerigene pentru oameni 
și că aproximativ 10 % din toate cazurile 
de cancer la bărbați și 3 % din toate 
cazurile de cancer la femei din Europa pot 
fi atribuite consumului nociv de alcool40; 
subliniază că, cu cât cantitatea de alcool 
consumată este mai mică, cu atât riscul de 
apariție a cancerului este mai mic; 
reamintește că consumul nociv de alcool 
este un factor de risc pentru multe tipuri 
diferite de cancer, cum ar fi cancerul oral, 
de faringe, de laringe, de esofag, de ficat, 
cancerul colorectal și cancerul de sân la 
femei; reamintește studiul menționat de 
OMS41, care recunoaște că nivelul cel mai 
sigur de consum de alcool este consumul 
zero atunci când este vorba de prevenirea 
cancerului și subliniază necesitatea de a 
ține seama de acest aspect la elaborarea și 
punerea în aplicare a politicii de prevenire 
a cancerului42;

______________
40 Scoccianti C., Cecchini M., Anderson A.S. et al., 
„Codul European Împotriva Cancerului”, a patra 
ediție: Consumul de alcool și cancerul”, Cancer 
Epidemiol. 2016 Dec; 45: p. 181-188.  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27816465/
41 https://www.euro.who.int/en/health-

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
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use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-
alcohol,-new-study-confirms 
42 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S01
40-6736%2818%2931310-2 

topics/disease-prevention/alcohol-
use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-
alcohol,-new-study-confirms 
42 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S01
40-6736%2818%2931310-2 

Or. en

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
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9.2.2022 A9-0001/27

Amendamentul 27
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
în numele Grupului ECR

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută obiectivul Comisiei de a 
obține o reducere cu cel puțin 10 % a 
consumului nociv de alcool până în 2025; 
încurajează Comisia și statele membre să 
promoveze acțiuni de reducere și prevenire 
a efectelor nocive ale consumului de alcool 
în cadrul unei strategii revizuite a UE 
privind alcoolul43, inclusiv o strategie 
europeană de consum de alcool zero pentru 
minori, însoțită, după caz, de propuneri 
legislative, respectând în același timp 
principiul subsidiarității și legislațiile 
naționale în vigoare privind limitele de 
vârstă pentru consumul de alcool; sprijină 
furnizarea de informații mai bune 
consumatorilor prin îmbunătățirea 
etichetării băuturilor alcoolice pentru a 
include mesaje de avertizare în materie de 
sănătate și prin introducerea unei indicații 
obligatorii privind lista ingredientelor și 
informațiile nutriționale, introducând, de 
asemenea, etichetarea digitală; solicită 
Comisiei să ia măsuri specifice care să 
vizeze consumul ridicat și riscant de 
alcool44; consideră că este important să se 
protejeze minorii de comunicarea 
comercială privind consumul de alcool, 
precum și de plasarea de produse și de 
sponsorizarea din partea mărcilor de 
alcool, inclusiv în mediul digital, deoarece 
publicitatea nu trebuie să se adreseze în 
mod specific minorilor și nu trebuie să 

16. salută obiectivul Comisiei de a 
obține o reducere cu cel puțin 10 % a 
consumului nociv de alcool până în 2025; 
încurajează Comisia și statele membre să 
promoveze acțiuni de reducere și prevenire 
a efectelor nocive ale consumului de alcool 
în cadrul unei strategii revizuite a UE 
privind alcoolul43, inclusiv o strategie 
europeană de consum de alcool zero pentru 
minori, însoțită, după caz, de propuneri 
legislative, respectând în același timp 
principiul subsidiarității și legislațiile 
naționale în vigoare privind limitele de 
vârstă pentru consumul de alcool; sprijină 
furnizarea de informații mai bune 
consumatorilor prin îmbunătățirea 
etichetării băuturilor alcoolice pentru a 
include informații privind consumul 
moderat și responsabil de alcool și prin 
introducerea unei indicații obligatorii 
privind lista ingredientelor și informațiile 
nutriționale, introducând, de asemenea, 
etichetarea digitală; solicită Comisiei să ia 
măsuri specifice care să vizeze consumul 
ridicat și riscant de alcool44; consideră că 
este important să se protejeze minorii de 
comunicarea comercială privind consumul 
de alcool, precum și de plasarea de produse 
și de sponsorizarea din partea mărcilor de 
alcool, inclusiv în mediul digital, deoarece 
publicitatea nu trebuie să se adreseze în 
mod specific minorilor și nu trebuie să 
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încurajeze consumul de alcool; solicită 
interzicerea publicității la alcool în cadrul 
evenimentelor sportive care sunt 
frecventate în principal de minori și 
solicită interzicerea sponsorizării 
sportului de către producătorii de băuturi 
alcoolice; solicită o monitorizare strictă a 
punerii în aplicare a Directivei revizuite 
privind serviciile mass-media 
audiovizuale45; solicită ca propunerea de 
Act legislativ privind serviciile digitale să 
consolideze capacitatea statelor membre de 
a susține și de a pune în aplicare legislația 
care vizează protejarea minorilor și a altor 
persoane vulnerabile împotriva comunicării 
comerciale pentru băuturi alcoolice; 
încurajează alocarea de fonduri publice 
pentru campaniile naționale și europene de 
sensibilizare; sprijină revizuirea prevăzută 
a legislației UE privind impozitarea 
alcoolului și achizițiile transfrontaliere de 
alcool de către persoane fizice, precum și o 
revizuire a politicilor de stabilire a 
prețurilor la alcool, inclusiv având în 
vedere creșterea taxelor pe băuturile 
alcoolice;

________________
43 Comunicarea Comisiei din 24 octombrie 
2006 privind o strategie a UE de sprijinire 
a statelor membre în vederea reducerii 
efectelor nefaste ale alcoolului 
(COM(2006)0625).
44  
https://www.thelancet.com/journals/lanonc
/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext 
45 Directiva (UE) 2018/1808 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 de modificare a 
Directivei 2010/13/UE privind coordonarea 
anumitor dispoziții stabilite prin acte cu 
putere de lege sau acte administrative în 
cadrul statelor membre cu privire la 
furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale (Directiva serviciilor mass-
media audiovizuale) având în vedere 
evoluția realităților pieței, JO L 303, 

încurajeze consumul de alcool; solicită 
interzicerea publicității la alcool și a 
sponsorizării evenimentelor sportive care 
sunt frecventate în principal de minori de 
către producătorii de băuturi alcoolice; 
solicită o monitorizare strictă a punerii în 
aplicare a Directivei revizuite privind 
serviciile mass-media audiovizuale45; 
solicită ca propunerea de Act legislativ 
privind serviciile digitale să consolideze 
capacitatea statelor membre de a susține și 
de a pune în aplicare legislația care vizează 
protejarea minorilor și a altor persoane 
vulnerabile împotriva comunicării 
comerciale pentru băuturi alcoolice; 
încurajează alocarea de fonduri publice 
pentru campaniile naționale și europene de 
sensibilizare; ia act de revizuirea prevăzută 
a legislației UE privind impozitarea 
alcoolului și achizițiile transfrontaliere de 
alcool de către persoane fizice, precum și o 
revizuire a politicilor de stabilire a 
prețurilor la alcool;

_____________
43 Comunicarea Comisiei din 24 octombrie 
2006 privind o strategie a UE de sprijinire 
a statelor membre în vederea reducerii 
efectelor nefaste ale alcoolului 
(COM(2006)0625).
44 
https://www.thelancet.com/journals/lanonc
/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext 
45 Directiva (UE) 2018/1808 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 de modificare a 
Directivei 2010/13/UE privind coordonarea 
anumitor dispoziții stabilite prin acte cu 
putere de lege sau acte administrative în 
cadrul statelor membre cu privire la 
furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale (Directiva serviciilor mass-
media audiovizuale) având în vedere 
evoluția realităților pieței, JO L 303, 
28.11.2018, p. 69.

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext
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28.11.2018, p. 69.

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/28

Amendamentul 28
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
în numele Grupului ECR

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 16a. subliniază că este necesar să se 
încurajeze campanii europene de 
informare privind consumul moderat de 
vin, menținând totodată promovarea 
produselor de calitate; consideră că doar 
campaniile ample de informare și educare 
ar fi eficace în combaterea consumului 
abuziv și reamintește că consumul 
moderat de vin face parte din dieta 
mediteraneeană;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/29

Amendamentul 29
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
în numele Grupului ECR

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că Pactul verde european 
este un factor care contribuie în mod 
semnificativ la prevenirea cancerului în 
Europa, prin reducerea poluării aerului, 
alimentelor, apei și solului și a expunerii la 
substanțe chimice; solicită integrarea unei 
evaluări a impactului politicilor asupra 
incidenței cancerului în Strategia „De la 
fermă la consumator”, în Strategia pentru 
promovarea sustenabilității în domeniul 
substanțelor chimice, în Strategia privind 
reducerea la zero a poluării și în strategiile 
privind un mediu netoxic; salută viitoarea 
revizuire a standardelor UE privind 
calitatea aerului și invită Comisia să le 
alinieze la orientările OMS, astfel cum se 
menționează în Rezoluția Parlamentului 
din 25 martie 2021 referitoare la punerea 
în aplicare a directivelor privind calitatea 
aerului înconjurător52; invită Comisia să 
se asigure că politica agricolă comună îi 
ajută pe agricultori să reducă utilizarea 
pesticidelor; încurajează cercetarea, 
utilizarea și dezvoltarea de medicamente 
mai sigure pentru mediu și încurajează 
implementarea unor mecanisme eficiente 
de eliminare a deșeurilor, care să evite 
poluarea mediului, în conformitate cu 
obiectivele Strategiei farmaceutice pentru 
Europa;

_______________

28. consideră că Pactul verde european 
este un factor care contribuie în mod 
semnificativ la prevenirea cancerului în 
Europa, prin reducerea poluării aerului, 
alimentelor, apei și solului și a expunerii la 
substanțe chimice; solicită integrarea unei 
evaluări a impactului politicilor asupra 
incidenței cancerului în Strategia „De la 
fermă la consumator”, în Strategia pentru 
promovarea sustenabilității în domeniul 
substanțelor chimice, în Strategia privind 
reducerea la zero a poluării și în strategiile 
privind un mediu netoxic; salută viitoarea 
revizuire a standardelor UE privind 
calitatea aerului în vederea unei alinieri 
mai strânse la orientările OMS, în urma 
încheierii unei evaluări cuprinzătoare a 
impactului; invită Comisia să se asigure că 
politica agricolă comună îi ajută pe 
agricultori să reducă utilizarea pesticidelor; 
încurajează cercetarea, utilizarea și 
dezvoltarea de medicamente mai sigure 
pentru mediu și încurajează implementarea 
unor mecanisme eficiente de eliminare a 
deșeurilor, care să evite poluarea mediului, 
în conformitate cu obiectivele Strategiei 
farmaceutice pentru Europa;
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52 Texte adoptate, P9_TA(2021)0107.
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9.2.2022 A9-0001/30

Amendamentul 30
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
în numele Grupului ECR

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. încurajează Comisia și statele 
membre să realizeze ODD ale ONU care 
vizează bolile transmisibile pentru a 
promova prevenirea cancerelor legate de 
bolile infecțioase; salută programele de 
vaccinare în lupta împotriva transmiterii 
HPV; insistă ca în statele membre să se 
pună în aplicare un program de vaccinare 
împotriva HPV neutru din punctul de 
vedere al genului și finanțat din fonduri 
publice, pentru a asigura eliminarea tuturor 
cancerelor legate de HPV și solicită ca 
90 % dintre fete să fie vaccinate integral 
și să crească semnificativ rata de 
vaccinare a băieților până la vârsta de 15 
ani cu vaccinul împotriva HPV până în 
2030; îndeamnă ca progresele înregistrate 
în vederea atingerii obiectivelor Planului 
european de combatere a cancerului 
privind vaccinarea împotriva HPV să fie 
raportate în Registrul privind inegalitățile 
cancerului; invită statele membre să pună 
în aplicare Recomandarea Consiliului din 7 
decembrie 2018 privind consolidarea 
cooperării în combaterea bolilor care pot fi 
prevenite prin vaccinare62 pentru a reduce 
inegalitățile în materie de imunizare în 
rândul grupurilor vulnerabile și pentru a 
îmbunătăți imunizarea copiilor; salută 
intenția Comisiei de a propune o 
recomandare a Consiliului privind tipurile 
de cancer care pot fi prevenite prin 

35. încurajează Comisia și statele 
membre să realizeze ODD ale ONU care 
vizează bolile transmisibile pentru a 
promova prevenirea cancerelor legate de 
bolile infecțioase; salută programele de 
vaccinare în lupta împotriva transmiterii 
HPV; insistă ca în statele membre să se 
pună în aplicare un program de vaccinare 
împotriva HPV neutru din punctul de 
vedere al genului și finanțat din fonduri 
publice, pentru a asigura eliminarea tuturor 
cancerelor legate de HPV și ia act de noua 
acțiune comună privind vaccinarea 
împotriva HPV, care va sprijini statele 
membre în creșterea gradului de 
informare și sensibilizare a publicului cu 
privire la HPV și în promovarea 
vaccinării în rândul adolescentelor; 
îndeamnă ca progresele înregistrate în 
vederea atingerii obiectivelor Planului 
european de combatere a cancerului 
privind vaccinarea împotriva HPV să fie 
raportate în Registrul privind inegalitățile 
cancerului; invită statele membre să pună 
în aplicare Recomandarea Consiliului din 7 
decembrie 2018 privind consolidarea 
cooperării în combaterea bolilor care pot fi 
prevenite prin vaccinare62 pentru a reduce 
inegalitățile în materie de imunizare în 
rândul grupurilor vulnerabile și pentru a 
îmbunătăți imunizarea copiilor; salută 
intenția Comisiei de a propune o 
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vaccinare; subliniază, în acest context, 
necesitatea unor acțiuni coordonate care să 
vizeze virusurile cancerigene, cum ar fi 
HPV și virusul hepatitei B (HBV), pentru a 
preveni transmiterea acestora; solicită o 
mai mare armonizare a vaccinării 
împotriva HPV și HBV în cadrul 
programelor naționale ale statelor membre, 
asigurând în același timp furnizarea de 
informații privind vaccinarea și promovând 
accesul egal pentru grupurile de adulți 
vulnerabile și expuse riscului; încurajează 
monitorizarea periodică a vaccinării 
actuale împotriva HPV și HBV la nivelul 
UE, utilizând un sistem de monitorizare 
similar cu sistemul de monitorizare a 
vaccinurilor împotriva COVID-19 elaborat 
de Centrul European de Prevenire și 
Control al Bolilor (ECDC), care va 
încuraja și statele membre să adopte cele 
mai bune practici și să mențină dinamica; 
invită statele membre să armonizeze datele, 
să asigure interoperabilitatea și să dezvolte 
suplimentar sistemele naționale de date 
privind imunizarea; subliniază că ECDC ar 
trebui să joace un rol esențial în 
monitorizarea progreselor înregistrate de 
statele membre; sprijină continuarea 
cercetărilor pentru dezvoltarea de vaccinuri 
împotriva altor virusuri, cum ar fi virusul 
hepatitei C și virusul imunodeficienței 
umane (HIV); consideră că, între timp, ar 
trebui folosite masiv soluții terapeutice 
pentru a atinge obiectivul OMS de 
eradicare a hepatitei C până în 2030 și 
invită Comisia să folosească resursele 
financiare din cadrul Fondului de redresare 
și reziliență pentru a atinge aceste obiective 
prin finanțarea eforturilor de examinare; 
solicită cooperarea cu statele membre și cu 
organizațiile internaționale pentru a 
combate impactul dezinformării asupra 
vaccinării și pentru a aborda reticența față 
de vaccinare; îndeamnă la folosirea 
EU4Health și a altor surse de finanțare ale 
UE în acest scop, inclusiv pentru sprijinirea 
eforturilor de sensibilizare a cetățenilor, a 
furnizorilor de educație și a cadrelor 
medicale, precum și pentru sprijinirea 

recomandare a Consiliului privind tipurile 
de cancer care pot fi prevenite prin 
vaccinare; subliniază, în acest context, 
necesitatea unor acțiuni coordonate care să 
vizeze virusurile cancerigene, cum ar fi 
HPV și virusul hepatitei B (HBV), pentru a 
preveni transmiterea acestora; solicită o 
mai mare armonizare a vaccinării 
împotriva HPV și HBV în cadrul 
programelor naționale ale statelor membre, 
asigurând în același timp furnizarea de 
informații privind vaccinarea și promovând 
accesul egal pentru grupurile de adulți 
vulnerabile și expuse riscului; încurajează 
monitorizarea periodică a vaccinării 
actuale împotriva HPV și HBV la nivelul 
UE, utilizând un sistem de monitorizare 
similar cu sistemul de monitorizare a 
vaccinurilor împotriva COVID-19 elaborat 
de Centrul European de Prevenire și 
Control al Bolilor (ECDC), care va 
încuraja și statele membre să adopte cele 
mai bune practici și să mențină dinamica; 
invită statele membre să armonizeze datele, 
să asigure interoperabilitatea și să dezvolte 
suplimentar sistemele naționale de date 
privind imunizarea; subliniază că ECDC ar 
trebui să joace un rol esențial în 
monitorizarea progreselor înregistrate de 
statele membre; sprijină continuarea 
cercetărilor pentru dezvoltarea de vaccinuri 
împotriva altor virusuri, cum ar fi virusul 
hepatitei C și virusul imunodeficienței 
umane (HIV); consideră că, între timp, ar 
trebui folosite masiv soluții terapeutice 
pentru a atinge obiectivul OMS de 
eradicare a hepatitei C până în 2030 și 
invită Comisia să folosească resursele 
financiare din cadrul Fondului de redresare 
și reziliență pentru a atinge aceste obiective 
prin finanțarea eforturilor de examinare; 
solicită cooperarea cu statele membre și cu 
organizațiile internaționale pentru a 
combate impactul dezinformării asupra 
vaccinării și pentru a aborda reticența față 
de vaccinare; îndeamnă la folosirea 
EU4Health și a altor surse de finanțare ale 
UE în acest scop, inclusiv pentru sprijinirea 
eforturilor de sensibilizare a cetățenilor, a 
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cercetării comportamentale în cadrul 
programului Orizont Europa; recomandă o 
aplicare consolidată a codului de bune 
practici al UE privind dezinformarea, în 
special în ceea ce privește dezinformarea 
cu privire la vaccinuri;

_____________
62 JO C 466, 28.12.2018, p. 1.

furnizorilor de educație și a cadrelor 
medicale, precum și pentru sprijinirea 
cercetării comportamentale în cadrul 
programului Orizont Europa; recomandă o 
aplicare consolidată a codului de bune 
practici al UE privind dezinformarea, în 
special în ceea ce privește dezinformarea 
cu privire la vaccinuri;

______________
62 JO C 466, 28.12.2018, p. 1.
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9.2.2022 A9-0001/31

Amendamentul 31
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
în numele Grupului ECR

Raport A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului
(2020/2267(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază că consumul de tutun și 
alcool, alimentația necorespunzătoare, un 
indice de masă corporală ridicat, un stil de 
viață sedentar și poluarea mediului sunt, de 
asemenea, factori de risc comuni cu alte 
boli cronice; consideră, prin urmare, că 
prevenirea cancerului și măsurile de 
reducere a riscurilor trebuie să fie puse în 
aplicare în contextul unui program integrat 
de prevenire a bolilor cronice, în strânsă 
cooperare cu Grupul director pentru 
promovarea sănătății, prevenirea bolilor și 
gestionarea bolilor netransmisibile; solicită 
organizarea unui summit de prevenire și 
evaluare, axat pe factorii determinanți 
comerciali ai cancerului și ai altor boli 
cronice, care să reunească instituțiile UE, 
statele membre, asociațiile de pacienți și 
organizațiile societății civile active în 
domeniul sănătății;

44. subliniază că consumul de tutun și 
consumul nociv de alcool, alimentația 
necorespunzătoare, un indice de masă 
corporală ridicat, un stil de viață sedentar și 
poluarea mediului sunt, de asemenea, 
factori de risc comuni cu alte boli cronice; 
consideră, prin urmare, că prevenirea 
cancerului și măsurile de reducere a 
riscurilor trebuie să fie puse în aplicare în 
contextul unui program integrat de 
prevenire a bolilor cronice, în strânsă 
cooperare cu Grupul director pentru 
promovarea sănătății, prevenirea bolilor și 
gestionarea bolilor netransmisibile; solicită 
organizarea unui summit de prevenire și 
evaluare, axat pe factorii determinanți 
comerciali ai cancerului și ai altor boli 
cronice, care să reunească instituțiile UE, 
statele membre, asociațiile de pacienți și 
organizațiile societății civile active în 
domeniul sănătății;

Or. en


