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Amendamentul 1
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată dezechilibrul de forțe din 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente dintre producători, procesatori și 
detailiști, cauzat de diferențe în ceea ce 
privește dimensiunea economică, puterea 
de piață și poziția în lanțul respectiv;
subliniază că existența unor relații 
comerciale echilibrate va ameliora 
funcționarea lanțului de aprovizionare cu 
alimente și va fi în beneficiul 
consumatorilor;

1. deplânge dezechilibrul de forțe din 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente dintre poziția de negociere slabă 
a producătorilor și puterea de negociere 
puternică a comercianților, angrosiștilor, 
unităților de restaurație colectivă, 
procesatorilor, detailiștilor și a lanțurilor 
de supermarketuri, cauzat, printre altele,
de lipsa de eficacitate și coordonare a 
organizațiilor de producători și de 
diferențe în ceea ce privește dimensiunea 
economică, puterea de piață și poziția în 
lanțul respectiv; subliniază că existența 
unor relații comerciale echilibrate va 
ameliora funcționarea lanțului de 
aprovizionare cu alimente și va fi în 
beneficiul consumatorilor și al 
producătorilor;

Or. fr

Amendamentul 2
George Lyon

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată dezechilibrul de forțe din 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente dintre producători, procesatori și 
detailiști, cauzat de diferențe în ceea ce 
privește dimensiunea economică, puterea 
de piață și poziția în lanțul respectiv;
subliniază că existența unor relații 

1. constată dezechilibrele semnificative 
dintre puterea de negociere a 
producătorilor, procesatorilor și 
detailiștilor din cadrul lanțului de 
aprovizionare cu alimente, cauzate de o 
serie de factori printre care se numără
dimensiunea economică, puterea de piață și 
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comerciale echilibrate va ameliora 
funcționarea lanțului de aprovizionare cu 
alimente și va fi în beneficiul 
consumatorilor;

poziția în lanțul respectiv; subliniază că 
existența unor relații comerciale echilibrate 
va ameliora funcționarea lanțului de 
aprovizionare cu alimente și va fi în 
beneficiul tuturor actorilor economici, 
inclusiv al consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 3
Olle Schmidt, Marit Paulsen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată dezechilibrul de forțe din cadrul
lanțului de aprovizionare cu alimente 
dintre producători, procesatori și detailiști, 
cauzat de diferențe în ceea ce privește 
dimensiunea economică, puterea de piață și 
poziția în lanțul respectiv; subliniază că 
existența unor relații comerciale echilibrate 
va ameliora funcționarea lanțului de 
aprovizionare cu alimente și va fi în 
beneficiul consumatorilor;

1. constată dezechilibrul de forțe din cadrul
întregului lanț de aprovizionare cu 
alimente dintre actorii pieței primare 
bazate pe intermediari, producătorii 
primari, procesatori și detailiști, cauzat de 
diferențe în ceea ce privește dimensiunea 
economică, puterea de piață și poziția în 
lanțul respectiv; subliniază că existența 
unor relații comerciale echilibrate va 
ameliora funcționarea lanțului de 
aprovizionare cu alimente și va fi în 
beneficiul consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 4
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită statele membre să instituie, la 
nivel național, un comitet de monitorizare 
prezidat de ministrul de resort, cu scopul 
de a analiza veniturile și competitivitatea 
în cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, precum și piețele și 
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constrângerile specifice din fiecare filieră 
majoră a lanțului; obiectivul final al 
acestor comitete naționale va fi de a oferi 
o mai bună informare a producătorilor și 
de a elabora propuneri pentru a consolida 
numărul de organizații care reprezintă 
interesele producătorilor în vederea 
îmbunătățirii organizării și eficacității lor 
în cadrul negocierilor comerciale, precum 
și de a sprijini formarea agricultorilor în 
domeniul planificării strategice;

Or. fr

Amendamentul 5
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. încurajează furnizorii, în special 
agricultorii, să devină actori mai eficace 
în cadrul lanțului de aprovizionare, 
organizându-se în cooperative, astfel încât 
puterea lor de negociere să crească;
încurajează aceștia să investească în 
amonte în cadrul lanțului de 
aprovizionare pentru a beneficia de 
valoarea adăugată a produselor lor;

Or. en

Amendamentul 6
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. îndeamnă Comisia să includă în 
analiza sa privind problemele din lanțul 
de aprovizionare cu alimente impactul 
noilor actori din lanț care sunt specializați 
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în forme moderne de restaurație, în 
special în domeniul restaurației colective;
solicită Comisiei să stabilească cota de 
piață a acestor noi actori pe întreg 
teritoriul UE și să studieze diferențele de 
comportament pe piețe dintre acești actori 
și actorii tradiționali din lanț; solicită 
Comisiei să publice un raport și, după caz, 
să propună măsuri pentru a promova 
respectarea în mai mare măsură de către 
acest sector a normelor europene în 
materie de concurență și a bunelor 
practici comerciale și contractuale;

Or. fr

Amendamentul 7
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că reacția asimetrică observată 
între evoluția prețurilor la produsele 
alimentare de bază și cea a prețurilor de 
consum are consecințe negative asupra
lanțului de aprovizionare cu alimente,
deoarece poate împiedica consumatorii să 
beneficieze de prețuri mai scăzute;
subliniază că o transparență mai mare la 
toate nivelurile lanțului de aprovizionare 
este esențială pentru a consolida 
concurența și rezistența la volatilitatea 
prețurilor;

2. consideră că reacția asimetrică observată 
între evoluția prețurilor la produsele 
alimentare de bază și cea a prețurilor de 
consum constituie dovada irefutabilă a 
unei disfuncții clare a mecanismelor de 
piață în cadrul lanțului de aprovizionare 
cu alimente, care împiedică pe de o parte
consumatorii să beneficieze de prețuri mai 
scăzute și demonstrează, pe de altă parte, 
că agricultorii nu au parte de venituri 
echitabile în comparație cu profiturile, de 
multe ori foarte ridicate, obținute de 
actorii situați în aval în lanțul de 
aprovizionare, atunci când are loc o 
creștere a prețurilor produselor de bază;
subliniază că o transparență mai mare la 
toate nivelurile lanțului de aprovizionare 
este esențială pentru a consolida 
concurența și rezistența la volatilitatea 
prețurilor;

Or. fr
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Amendamentul 8
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că reacția asimetrică observată 
între evoluția prețurilor la produsele 
alimentare de bază și cea a prețurilor de 
consum are consecințe negative asupra
lanțului de aprovizionare cu alimente,
deoarece poate împiedica consumatorii să 
beneficieze de prețuri mai scăzute;
subliniază că o transparență mai mare la 
toate nivelurile lanțului de aprovizionare 
este esențială pentru a consolida 
concurența și rezistența la volatilitatea 
prețurilor;

2. consideră că reacția asimetrică observată 
între evoluția prețurilor la produsele 
alimentare de bază și cea a prețurilor de 
consum indică dezechilibre de-a lungul
lanțului de aprovizionare cu alimente și are 
consecințe negative, ceea ce împiedică
consumatorii să beneficieze de prețuri mai 
scăzute; subliniază că o transparență mai 
mare la toate nivelurile lanțului de 
aprovizionare este esențială pentru a 
consolida concurența și rezistența la 
volatilitatea prețurilor; subliniază 
necesitatea de a facilita un acces mai bun 
al producătorilor și IMM-urilor la piețe;

Or. en

Amendamentul 9
George Lyon

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că reacția asimetrică observată 
între evoluția prețurilor la produsele 
alimentare de bază și cea a prețurilor de 
consum are consecințe negative asupra 
lanțului de aprovizionare cu alimente,
deoarece poate împiedica consumatorii să 
beneficieze de prețuri mai scăzute;
subliniază că o transparență mai mare la 
toate nivelurile lanțului de aprovizionare 
este esențială pentru a consolida 
concurența și rezistența la volatilitatea 

2. consideră că reacția asimetrică observată 
între evoluția prețurilor la produsele 
alimentare de bază și cea a prețurilor de 
consum are consecințe negative asupra 
lanțului de aprovizionare cu alimente, de 
exemplu poate împiedica consumatorii să 
beneficieze de prețuri mai scăzute;
subliniază că o transparență mai mare la 
toate nivelurile lanțului de aprovizionare 
este esențială pentru a consolida 
concurența și rezistența la volatilitatea 
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prețurilor; prețurilor;

Or. en

Amendamentul 10
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să consolideze 
instrumentele de intervenție comunitare 
pentru a diminua volatilitatea prețurilor 
de pe piața produselor agroalimentare;

Or. fr

Amendamentul 11
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. constată că prețurile de consum mai 
ridicate ale produselor alimentare 
exercită presiuni asupra veniturilor 
gospodăriilor, în special ale gospodăriilor 
celor mai vulnerabile, care cheltuiesc o 
parte considerabil mai mare a veniturilor 
lor pe alimente; recunoaște rolul 
important pe care îl are concurența între 
diferiții actori din cadrul lanțului de 
aprovizionare pentru diversificarea ofertei 
și reducerea prețurilor pentru toți 
consumatorii, în special cei mai 
vulnerabili, și subliniază că orice reformă 
a lanțului de aprovizionare cu alimente 
nu trebuie să dăuneze nici concurenței, 
nici consumatorilor;

Or. en
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Amendamentul 12 12
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază importanța revizuirii 
programului european al PAC de ajutor 
alimentar pentru persoanele cele mai 
defavorizate, astfel încât să se ofere 
sprijin, de-a lungul lanțului de 
aprovizionare cu alimente, celor mai 
săraci cetățeni ai Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 13
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 2d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. constată că al doilea tablou de bord al 
piețelor de consum arată că consumatorii 
sunt mulțumiți de serviciile oferite de 
detailiștii din domeniul alimentar, dar 
demonstrează o lipsă de satisfacție în ceea 
ce privește comparabilitatea prețurilor la 
alimente; subliniază necesitatea de a 
urmări nivelurile prețurilor de consum ale 
produselor alimentare în toate statele 
membre; salută prima ediție a 
instrumentului european de monitorizare 
a prețurilor la alimente publicat de către 
Comisie, precum și inițiativele similare 
ale statelor membre; solicită dezvoltarea 
în continuare a acestor instrumente 
pentru a îmbunătăți transparența 
prețurilor pentru consumatori;

Or. en
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Amendamentul 14
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 2e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. ia act cu satisfacție de publicarea de 
către Comisie a primei ediții a 
instrumentului european de monitorizare 
a prețurilor la alimente; invită Comisia să 
intensifice monitorizarea formării 
prețurilor, analizând costurile, procesele 
și valoarea adăugată, în conformitate cu 
legea concurenței și protejând secretul 
comercial, prin înființarea unui centru 
european de monitorizare a volumelor, 
prețurilor și marjelor în toate secțiunile 
lanțului de aprovizionare cu alimente;

Or. fr

Amendamentul 15
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 2f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2f. invită statele membre ca, pentru a 
obține un control mai bun al prețurilor 
din cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, să consolideze rolul 
organizațiilor interprofesionale, în special 
pentru a elabora indicatori de preț, și, mai 
ales, să consolideze integrarea 
producătorilor primari și a IMM-urilor 
din sectorul de procesare în alte verigi ale 
lanțului de aprovizionare cu alimente;

Or. fr
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Amendamentul 16
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să 
garanteze o mai mare siguranță a relațiilor 
contractuale, astfel încât toți actorii să 
poată beneficia din plin de avantajele pieței 
unice și să își păstreze totodată libertatea 
de a încheia contracte; invită Comisia să 
pregătească contracte standard voluntare 
pentru sectorul agroalimentar;

3. invită Comisia și statele membre să 
garanteze o mai mare siguranță a relațiilor 
contractuale în întregul lanț de 
aprovizionare cu alimente, astfel încât toți 
actorii să poată beneficia din plin de 
avantajele pieței unice și să își păstreze 
totodată libertatea de a încheia contracte, 
propunând coduri voluntare de bune 
practici contractuale și identificând și 
interzicând practicile contractuale 
neloiale; subliniază, de asemenea, că este 
important să se scurteze termenele de 
plată din cadrul lanțului de aprovizionare 
cu alimente, ca parte a revizuirii în curs a 
Directivei 2000/35/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
combaterea întârzierii efectuării plăților 
în cazul tranzacțiilor comerciale; invită 
Comisia să pregătească contracte standard 
voluntare pentru sectorul agroalimentar;

Or. fr

Amendamentul 17
Kerstin Westphal

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să 
garanteze o mai mare siguranță a relațiilor 
contractuale, astfel încât toți actorii să 
poată beneficia din plin de avantajele pieței 
unice și să își păstreze totodată libertatea 

3. invită Comisia și statele membre să 
garanteze o mai mare siguranță a relațiilor 
contractuale, de exemplu sub forma unor 
cerințe în formă scrisă pentru încheierea 
de contracte, astfel încât toți actorii să 
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de a încheia contracte; invită Comisia să 
pregătească contracte standard voluntare 
pentru sectorul agroalimentar;

poată beneficia din plin de avantajele pieței 
unice și să își păstreze totodată libertatea 
de a încheia contracte; invită Comisia să 
pregătească contracte standard voluntare 
pentru sectorul agroalimentar;

Or. de

Amendamentul 18
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută decizia Comisiei de a extinde 
sfera de activitate și componența Grupului 
la nivel înalt pentru competitivitatea 
industriei agroalimentare; solicită Comisiei 
să invite grupurile de consumatori să 
participe la activitățile organismului 
respectiv și dorește ca diferitele platforme 
din cadrul forului să promoveze schimbul 
de informații și de bune practici și să 
elaboreze coduri voluntare de bune practici 
comerciale pentru toți actorii din cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente;

4. salută decizia Comisiei de a extinde 
sfera de activitate și componența Grupului 
la nivel înalt pentru competitivitatea 
industriei agroalimentare; solicită Comisiei 
să invite grupurile de consumatori să 
participe la activitățile organismului 
respectiv și dorește ca diferitele platforme 
din cadrul forului să promoveze schimbul 
de informații și de bune practici pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene; solicită 
Comisiei și statelor membre ca, în cadrul 
acestei sfere de activitate, să elaboreze 
coduri voluntare de bune practici 
comerciale la nivel european pentru toți 
actorii din cadrul lanțului de aprovizionare 
cu alimente

Or. en

Amendamentul 19
George Lyon

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută decizia Comisiei de a extinde 
sfera de activitate și componența Grupului 
la nivel înalt pentru competitivitatea 

4. salută decizia Comisiei de a extinde 
sfera de activitate și componența Grupului 
la nivel înalt pentru competitivitatea 
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industriei agroalimentare; solicită Comisiei 
să invite grupurile de consumatori să 
participe la activitățile organismului 
respectiv și dorește ca diferitele platforme 
din cadrul forului să promoveze schimbul 
de informații și de bune practici și să 
elaboreze coduri voluntare de bune practici 
comerciale pentru toți actorii din cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente;

industriei agroalimentare; solicită Comisiei 
să invite toate părțile interesate, inclusiv
grupurile de consumatori să participe la 
activitățile organismului respectiv și 
dorește ca diferitele platforme din cadrul 
forului să promoveze schimbul de 
informații și de bune practici și să 
elaboreze coduri voluntare de bune practici 
comerciale pentru toți actorii din cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente;

Or. en

Amendamentul 20
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută decizia Comisiei de a extinde 
sfera de activitate și componența Grupului 
la nivel înalt pentru competitivitatea 
industriei agroalimentare; solicită Comisiei 
să invite grupurile de consumatori să 
participe la activitățile organismului 
respectiv și dorește ca diferitele platforme 
din cadrul forului să promoveze schimbul 
de informații și de bune practici și să 
elaboreze coduri voluntare de bune practici 
comerciale pentru toți actorii din cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente;

4. salută decizia Comisiei de a extinde 
sfera de activitate și componența Grupului 
la nivel înalt pentru competitivitatea 
industriei agroalimentare; solicită Comisiei 
să invite grupurile de consumatori să 
participe la activitățile organismului 
respectiv și dorește ca diferitele platforme 
din cadrul forului să promoveze, pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, schimbul de 
informații și de bune practici și să 
elaboreze coduri voluntare de bune practici 
comerciale pentru toți actorii din cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente;

Or. fr

Amendamentul 21
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită statelor membre și Comisiei să 
elaboreze, în cadrul Grupului la nivel 
înalt pentru competitivitatea industriei 
agroalimentare, un cod voluntar 
european unic de bune practici 
comerciale pentru lanțul de aprovizionare 
cu alimente;

Or. fr

Amendamentul 22
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că un cod voluntar 
european de bune practici comerciale 
poate include o etichetă de garantare a 
participării, destinată consumatorilor, 
pentru produsele furnizate pe piețe 
conform acestor bune practici;
respectarea voluntară de către diferiții 
actori din lanț, situați în aval de producția 
de bază, a codului european ar putea 
permite actorilor din lanțul de 
aprovizionare să își certifice contractele și 
produsele pe care le procesează, le 
distribuie sau le introduc pe piață prin 
intermediul acestor contracte, folosind o 
etichetă de garantare a participării pentru 
a asigura consumatorilor mai multă 
transparență cu privire la bunele practici 
comerciale în cadrul lanțului de 
aprovizionare;

Or. fr
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Amendamentul 23
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază că această etichetă ar atesta 
compatibilitatea contractelor și a 
produselor achiziționate prin intermediul 
acestor contracte cu durabilitatea lanțului 
alimentar și, în special, caracterul 
echitabil al veniturilor realizate de către 
agricultor; un actor care achiziționează 
un produs fără această etichetă unică 
europeană de garantare a participării nu 
ar fi în măsură să aplice aceasta  mai 
departe produsului în cauză procesat, 
ambalat, distribuit sau comercializat;

Or. fr

Amendamentul 24
George Lyon

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează înființarea în toate statele 
membre a funcției de mediator care să 
arbitreze disputele dintre detailiști și 
furnizori, să investigheze plângerile și să 
facă recomandări cu privire la modalitățile 
de îmbunătățire a respectării legislației și a 
codurilor voluntare;

5. încurajează înființarea în toate statele 
membre a funcției de mediator care să 
arbitreze disputele dintre toți actorii 
economici, să investigheze plângerile și să 
facă recomandări cu privire la modalitățile 
de îmbunătățire a respectării legislației și a 
codurilor voluntare; încurajează acești 
mediatori naționali să facă schimburi de 
bune practici și să își coordoneze 
acțiunile;

Or. en
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Amendamentul 25
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează înființarea în toate statele 
membre a funcției de mediator care să 
arbitreze disputele dintre detailiști și 
furnizori, să investigheze plângerile și să 
facă recomandări cu privire la modalitățile 
de îmbunătățire a respectării legislației și a 
codurilor voluntare;

5. încurajează înființarea în toate statele 
membre a funcției de mediator care să 
arbitreze disputele dintre toți diverșii actori 
ai lanțului de aprovizionare cu alimente, 
să investigheze plângerile și să facă 
recomandări cu privire la modalitățile de 
îmbunătățire a respectării legislației și a 
codurilor voluntare;

Or. fr

Amendamentul 26
George Lyon

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că o mai bună conștientizare a 
drepturilor contractuale și acțiuni mai 
ferme împotriva practicilor contractuale 
inechitabile vor contribui la 
preîntâmpinarea unor asemenea practici;
solicită o campanie care să informeze toți 
actorii din cadrul lanțului de aprovizionare 
cu alimente, în special agricultorii, în 
privința drepturilor lor și a celor mai 
răspândite practici comerciale 
inechitabile. 

6. invită Comisia să evalueze și, atunci 
când este necesar, să abordeze chestiunea 
practicilor comerciale și contractuale 
inechitabile, inclusiv întârzierea plăților, 
modificările unilaterale ale termenilor 
contractuali, clauzele de exclusivitate, 
plățile în avans ca taxe de participare la 
negocieri, impunerea prețului de 
revânzare, legarea și gruparea, acordurile 
de cumpărare în comun și taxe de listare 
sau de scoatere de pe listă; subliniază că o 
mai bună conștientizare a drepturilor 
contractuale va contribui la 
preîntâmpinarea acestor practici; solicită o 
campanie care să informeze toți actorii din 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, în special agricultorii, în privința 
drepturilor lor; 

Or. en
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Amendamentul 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că o mai bună conștientizare a 
drepturilor contractuale și acțiuni mai 
ferme împotriva practicilor contractuale 
inechitabile vor contribui la 
preîntâmpinarea unor asemenea practici;
solicită o campanie care să informeze toți 
actorii din cadrul lanțului de aprovizionare 
cu alimente, în special agricultorii, în 
privința drepturilor lor și a celor mai 
răspândite practici comerciale inechitabile.

6. subliniază că o mai bună conștientizare a 
drepturilor contractuale și acțiuni mai 
ferme împotriva practicilor contractuale și 
comerciale inechitabile, precum și abuzul 
de poziții dominante, vor contribui la 
preîntâmpinarea unor asemenea practici;
solicită o campanie care să informeze toți 
actorii din cadrul lanțului de aprovizionare 
cu alimente, în special agricultorii, în 
privința drepturilor lor și a celor mai 
răspândite practici comerciale inechitabile;

Or. fr

Amendamentul 28
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei și statelor membre să 
identifice și să combată practicile 
comerciale inechitabile, care dăunează 
bunei funcționări a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 29
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că este esențial ca 
consumatorii să aibă acces la informații 
clare privind etichetarea, care să permită 
identificarea originii produsului și a 
produselor locale și tradiționale, și 
subliniază că aceste sisteme de etichetare 
nu ar trebui să restrângă libera circulație 
a mărfurilor în cadrul pieței interne;

Or. en

Amendamentul 30
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. recunoaște importanța pe care o au 
etichetele de marcă proprie ale 
detailiștilor pentru creșterea concurenței, 
precum și pentru diversificarea ofertei și 
reducerea prețurilor pentru consumatori;

Or. en

Amendamentul 31
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. invită Comisia să efectueze o evaluare 
de impact, însoțită, după caz, de o 
propunere legislativă, privind beneficiile 
unui cadru juridic mai bun pentru 
etichetele de calitate și mărcile de 
distribuitor private, pentru a evita 
numărul acestora și pentru a simplifica 
criteriile, în vederea îmbunătățirii 
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accesului la piață al producătorilor și a 
spori transparența pentru consumatori;

Or. fr

Amendamentul 32
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 6e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. invită Comisia să efectueze o evaluare 
de impact cu privire la beneficiile unui 
cadru juridic îmbunătățit care să acopere 
etichetele private de calitate și ale 
distribuitorilor, cu scopul de a evita 
multiplicarea acestora și de a asigura mai 
multă transparență pentru consumatori.

Or. en

Amendamentul 33
Kerstin Westphal

Proiect de aviz
Punctul 6f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. invită statele membre să ofere 
autorităților naționale din domeniul 
concurenței mai multe posibilități de 
acțiune prin stabilirea unor mecanisme 
simple pentru adunarea de dovezi privind 
denaturarea concurenței prin practici 
contractuale inechitabile;

Or. de

Amendamentul 34
George Lyon

Proiect de aviz
Punctul 6g (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6g. invită Comisia să lanseze o anchetă 
sectorială privind concurența în lanțul de 
aprovizionare cu alimente; solicită 
Comisiei să abordeze orice practici 
anticoncurențiale identificate în cursul 
acestei anchete.

Or. en

Amendamentul 35
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 6h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6h. invită Comisia să completeze 
instrumentele de gestionare a pieței 
existente în cadrul PAC cu instrumente 
care permit remedierea mai eficace a 
efectelor unei crize, în special printr-o 
clauză generalizată privind măsuri 
excepționale care să permită Uniunii 
Europene să intervină rapid, în cazul unei 
crize majore, pe piețele tuturor diverselor 
produse agricole;

Or. fr

Amendamentul 36
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 6i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6i. invită Comisia să clarifice, pentru 
cumpărătorii publici din lanțul de 
aprovizionare cu alimente, aplicarea 
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criteriilor sociale și de mediu din 
Directiva 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 privind coordonarea procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții 
publice de lucrări, de bunuri și de servicii1

și să completeze acestea cu criterii care 
favorizează inovarea, în special pentru a 
încuraja: (a) comerțul echitabil pentru 
producătorii locali și produsele locale, (b) 
o agricultură europeană durabilă, (c) 
selectarea celei mai avantajoase oferte 
economice, și nu a ofertei cele mai ieftine, 
(d) revenirea la investițiile inovatoare în 
exploatațiile agricole europene; invită 
Comisia să includă aceste propuneri în 
comunicarea interpretativă anunțată 
privind cadrul juridic pentru a sprijini 
autoritățile contractante să țină seama 
mai bine de obiectivele de promovare a 
inovării, a dezvoltării durabile și a luptei 
împotriva excluziunii sociale;

_____________
1 JO L 134, 30.4.2004, p. 114.

Or. fr

Amendamentul 37
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 6j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6j. invită Comisia să își intensifice 
eforturile pentru a preveni discriminarea 
la care sunt supuse IMM-urile europene 
din sectorul agroalimentar pe piețele 
internaționale; invită Comisia, în special, 
să propună o măsură care să permită 
autorităților contractante din Uniunea 
Europeană ca, la atribuirea contractelor 
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de achiziții publice, să acorde prioritate 
IMM-urilor europene din lanțul de 
aprovizionare cu alimente, după modelul 
măsurilor similare aplicate deja de unele 
părți la Acordul OMC privind achizițiile 
publice (AAP);

Or. fr


