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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută cea de-a 40-a aniversare a raportului Comisiei privind concurența și contribuția pe 
care rapoartele pe această temă au avut-o la construirea pieței unice și la îmbunătățirea 
posibilităților de alegere pentru consumatori;

2. consideră că o mai mare transparență a prețurilor este esențială pentru stimularea 
concurenței pe piața unică și pentru a oferi consumatorilor posibilitatea de a face o alegere 
reală;

3. remarcă complexitatea lanțului de aprovizionare cu alimente și lipsa de transparență în 
stabilirea prețurilor la alimente; consideră că printr-o mai bună analiză a costurilor, a 
proceselor, a valorii adăugate, a volumelor, a prețurilor și a marjelor din cadrul tuturor 
secțiunilor lanțului de aprovizionare cu alimente, în conformitate cu legislația în materie 
de concurență și de confidențialitate comercială, se vor îmbunătăți transparența prețurilor 
și posibilitățile aflate la dispoziția consumatorilor;

4. remarcă majorarea prețurilor la energie și impactul său negativ asupra consumatorilor, în 
special asupra persoanelor vârstnice și a celor vulnerabile;

5. salută Regulamentul privind integritatea și transparența pieței energiei (REMIT) și 
inițiativele statelor membre care au drept scop o mai mare transparență a prețului la 
energie, îmbunătățirea încrederii consumatorilor și multiplicarea opțiunilor de care aceștia 
dispun pe piața energiei;

6. salută decizia Consiliului de a sprijini mult-așteptatul sistem unic european de brevetare, 
care îi va ajuta pe antreprenori să economisească bani și timp, sporind astfel inovația, 
crescând avantajul competitiv al statelor din Europa și îmbunătățind piața unică;

7. solicită Comisiei să intensifice controlul comportamentelor anticoncurențiale din toate
sectoarele comerciale și să deschidă proceduri oficiale când este cazul.


