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Amendamentul 38
Ivan Štefanec, Dolors Montserrat, Herbert Dorfmann, Axel Voss, Angelika Niebler, 
Angelika Winzig, Antonio Tajani, Christine Schneider, Jens Gieseke, Salvatore De Meo, 
Franc Bogovič, Daniel Caspary, Maria Spyraki, Christian Doleschal, Stelios 
Kympouropoulos, Andrey Kovatchev, Esteban González Pons, Anne Sander, Theodoros 
Zagorakis, Michael Gahler, Lucia Vuolo, Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Aldo 
Patriciello, Anna-Michelle Asimakopoulou, Simone Schmiedtbauer, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Daniel Buda, Cristian-Silviu 
Bușoi, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Dan-Ștefan 
Motreanu, Siegfried Mureșan, Gheorghe-Vlad Nistor, Eugen Tomac, Loránt Vincze, 
Iuliu Winkler, Karolin Braunsberger-Reinhold, Christophe Hansen, Isabel 
Wiseler-Lima, Sven Simon, Peter Jahr, Rosa D’Amato, Susanna Ceccardi, Sunčana 
Glavak, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Sabine Verheyen, Vangelis Meimarakis, Ralf 
Seekatz, Balázs Hidvéghi, Željana Zovko, György Hölvényi, Christian Sagartz, Lena 
Düpont, Stefan Berger, Marlene Mortler, Tomasz Frankowski, Georgios Kyrtsos, 
Alexandr Vondra, Emmanouil Fragkos, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Hannes Heide, 
Petra Kammerevert, Eva Kaili, Monika Beňová, Maria Grapini, Rovana Plumb, 
Carmen Avram, Mihai Tudose, Victor Negrescu, Massimiliano Salini, Asger 
Christensen, Ondřej Kovařík, Linea Søgaard-Lidell, Veronika Vrecionová, Søren Gade, 
Martin Hlaváček, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoș, Adrián Vázquez Lázara, 
José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Hilde Vautmans, Enikő Győri, Kinga Gál, Andor 
Deli, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross, Adrian-Dragoș 
Benea, Dan Nica, Claudiu Manda
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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 

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 



AM\1249252RO.docx PE702.870v01-00

RO Unită în diversitate RO

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 
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 
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a statelor membre în vederea reducerii 
efectelor nefaste ale alcoolului 
(COM(2006)0625).
44 https://www.thelancet.com/journals/lano
nc/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.
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