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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 
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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 
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/P
IIS1470-2045(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 
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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.
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