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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută comunicarea Comisiei Europene intitulată „Îmbunătățirea funcționării lanțului de 
aprovizionare cu alimente în Europa”, întrucât recunoaște existența unor dezechilibre de 
putere semnificative între diverșii operatori, dar consideră că măsurile propuse în 
comunicarea menționată sunt insuficiente pentru a soluționa această problematică;

2. deplânge faptul că nu există o corelare între prețurile ridicate pentru consumatori și 
prețurile plătite agricultorilor europeni și subliniază necesitatea de a se obține o repartizare 
mai echitabilă a valorii adăugate între diferitele verigi ale lanțului de aprovizionare;

3. solicită punerea în aplicare a unei strategii europene pentru a spori capacitatea de 
negociere a verigilor mai slabe în cadrul lanțului de aprovizionare, în special a sectorului 
primar; consideră că, printre alte măsuri, este necesară modificarea legislației europene 
privind concurența și armonizarea măsurilor dispuse de autoritățile naționale în domeniul 
concurenței, având în vedere specificitățile sectorului agricol;

4. solicită o alcătuirea unei liste cu practici abuzive de piață, cum ar fi vânzările în pierdere 
sau comisioanele de vânzare, și interzicerea lor expresă de către Uniunea Europeană; 
solicită stabilirea unei liste publice a întreprinderilor care încalcă normele și punerea în 
aplicare a unui sistem de sancționare;

5. subliniază în mod special necesitatea înăspririi legislației europene privind întârzierea 
efectuării plăților către furnizori, atât în cazul contractelor realizate cu entități publice, cât 
și în cazul celor realizate cu parteneri privați; solicită, de asemenea, introducerea, la nivel 
european, a măsurilor pentru combaterea practicilor de concurență neloială în 
comercializarea mărcilor private de către întreprinderile de distribuție;

6. consideră necesară stimularea unei mai bune integrări a diferitelor verigi ale lanțului de 
distribuție prin organizații interprofesionale, stabilirea de coduri de bune practici și 
crearea de contracte-tip pe bază voluntară, cu posibilitatea, în anumite cazuri, în special în 
cazul produselor perisabile, ca statele membre să poate impune aplicarea lor obligatorie. 


