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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. constată dezechilibrul de forţe din cadrul lanţului de aprovizionare cu alimente dintre 
producători, procesatori şi detailişti, cauzat de diferenţe în ceea ce priveşte 
dimensiunea economică, puterea de piaţă şi poziţia în lanţul respectiv; subliniază că 
existenţa unor relaţii comerciale echilibrate va ameliora funcţionarea lanţului de 
aprovizionare cu alimente şi va fi în beneficiul consumatorilor;

2. consideră că reacţia asimetrică observată între evoluţia preţurilor la produsele 
alimentare de bază şi cea a preţurilor de consum are consecinţe negative asupra 
lanţului de aprovizionare cu alimente, deoarece poate împiedica consumatorii să 
beneficieze de preţuri mai scăzute; subliniază că o transparenţă mai mare la toate 
nivelurile lanţului de aprovizionare este esenţială pentru a consolida concurenţa şi 
rezistenţa la volatilitatea preţurilor;

3. invită Comisia şi statele membre să garanteze o mai mare siguranţă a relaţiilor 
contractuale, astfel încât toţi actorii să poată beneficia din plin de avantajele pieţei 
unice şi să îşi păstreze totodată libertatea de a încheia contracte; invită Comisia să 
pregătească contracte standard voluntare pentru sectorul agroalimentar;

4. salută decizia Comisiei de a extinde sfera de activitate şi componenţa Grupului la nivel 
înalt pentru competitivitatea industriei agroalimentare; solicită Comisiei să invite 
grupurile de consumatori să participe la activităţile organismului respectiv şi doreşte 
ca diferitele platforme din cadrul forului să promoveze schimbul de informaţii şi de 
bune practici şi să elaboreze coduri voluntare de bune practici comerciale pentru toţi 
actorii din cadrul lanţului de aprovizionare cu alimente;

5. încurajează înfiinţarea în toate statele membre a funcţiei de mediator care să arbitreze 
disputele dintre detailişti şi furnizori, să investigheze plângerile şi să facă recomandări 
cu privire la modalităţile de îmbunătăţire a respectării legislaţiei şi a codurilor 
voluntare;

6. subliniază că o mai bună conştientizare a drepturilor contractuale şi acţiuni mai ferme 
împotriva practicilor contractuale inechitabile vor contribui la preîntâmpinarea unor 
asemenea practici; solicită o campanie care să informeze toţi actorii din cadrul lanţului 
de aprovizionare cu alimente, în special agricultorii, în privinţa drepturilor lor şi a 
celor mai răspândite practici comerciale inechitabile.


