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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o piață a comerțului cu amănuntul mai eficientă și mai corectă
(2010/2109(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Raportul Comisiei din 5 iulie 2010 intitulat „Exercițiu de monitorizare a 
pieței comerțului și distribuției cu amănuntul - Către o piață internă a comerțului și 
distribuției mai eficace și mai echitabilă până în 2020” (COM(2010)0355) și documentul 
însoțitor de lucru al serviciilor Comisiei privind comerțul și distribuția pe piața internă 
(SEC(2010)0807),

– având în vedere răspunsurile oferite în cadrul consultării publice organizate de Comisie 
între 5 iulie și 10 septembrie 2010 cu privire la Raportul privind exercițiul de 
monitorizare a pieței comerțului și distribuției cu amănuntul,

– având în vedere Masa rotundă referitoare la o piață a comerțului cu amănuntul mai 
eficientă și mai echitabilă pentru întreprinderi și consumatori organizată de Comisia 
pentru piața internă și protecția consumatorilor la 25 ianuarie 2011,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 ianuarie 2011 
privind „Exercițiul de monitorizare a pieței comerțului și distribuției cu amănuntul - Către 
o piață internă a comerțului și distribuției mai eficace și mai echitabilă până în 2020”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 octombrie 2010, intitulată „Către un Act 
privind piața unică - Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate: 
50 de propuneri pentru optimizarea muncii, a activităților comerciale și a schimburilor 
reciproce” (COM(2010)0608),

– având în vedere raportul profesorului Mario Monti din 9 mai 2010 intitulat „O nouă 
strategie pentru piața unică”,

– având în vedere concluziile Consiliului din 10 decembrie 2010 referitoare la Actul 
privind piața unică,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 octombrie 2010 intitulată „Reglementarea 
inteligentă în Uniunea Europeană” (COM(2010)0543),

– având în vedere a patra ediție a Tabloului de bord al piețelor de consum – Pentru o mai 
bună funcționare a piețelor în interesul consumatorilor (ediția de toamnă –
octombrie 2010) și a cincea ediție a Tabloului de bord al condițiilor pentru consumatori –
Consumatorii se simt ca acasă în cadrul pieței unice (ediția de primăvară – martie 2011),

– având în vedere a ș21-a ediție a Tabloului de bord al pieței interne publicat la 
23 septembrie 2010,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 
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(COM(2010)2020),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 iunie 2008 intitulată „«Gândiți mai întâi la 
scară mică»: Prioritate pentru IMM-uri - Un «Small Business Act» pentru Europa” 
(COM(2008)0394),

– având în vedere Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme 
tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de 
abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE2,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a 
pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 339/933,

– având în vedere Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a 
Deciziei nr. 93/465/CEE a Consiliului4,

– având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne5,

– având în vedere Raportul din 22 februarie 2011 referitor la propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor (A7-
0038/2011),

– având în vedere proiectul de raport din 26 ianuarie 2011 referitor la guvernanță și 
parteneriat în cadrul pieței unice (2010/2289(INI)),

– având în vedere proiectul de raport din 13 ianuarie 2011 referitor la piața unică pentru 
întreprinderi și creștere economică (2010/2277(INI)),

– având în vedere proiectul de raport din 12 ianuarie 2011 referitor la piața unică pentru 
europeni (2010/2278(INI)),

– având în vedere Rezoluția sa din 21 octombrie 2010 referitoare la viitorul standardizării 
europene6,

                                               
1 JO L 48, 23.2.2011, p. 1.
2 JO L 218, 13.8.2008, p. 21.
3 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.
4 JO L 218, 13.8.2008, p. 82.
5 JO L 376, 27.12. 2006, p. 36.
6 Texte adoptate, P7_TA(2010)0384.
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– având în vedere Rezoluția sa din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pieței 
interne în ceea ce privește comerțul electronic1,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la oferirea unei piețe unice 
consumatorilor și cetățenilor2,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la protecția consumatorilor3,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la Tabloul de bord al pieței 
interne 4,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la SOLVIT 5,

– având în vedere Declarația sa din 19 februarie 2008 privind investigarea și soluționarea 
abuzurilor de putere exercitate de supermarketurile care își desfășoară activitatea în 
Uniunea Europeană6,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-
0000/2011),

A. întrucât curentul protecționismului care se resimte în Europa este alarmant;

B. întrucât economia reală trebuie să fie plasată din nou în centrul agendei politice pentru a 
elibera întregul potențial al pieței unice;

C. întrucât piața comerțului cu amănuntul este o componentă esențială a angajamentului 
nostru de a relansa piața unică,

O viziune pentru mai multă competitivitate, creștere și mai multe locuri de muncă

1. subliniază faptul că sectorul comerțului cu amănuntul este un factor de stimulare a 
creșterii, competitivității și creării de locuri de muncă în Europa și joacă un rol-cheie în 
realizarea obiectivelor strategiei UE 2020; 

2. subliniază faptul că comercianții cu amănuntul oferă moduri diverse și moderne de a vinde 
bunuri și servicii și contribuie la garantarea posibilității de alegere a consumatorului și la 
crearea de oportunități flexibile de muncă, în special pentru tineri; 

3. invită instituțiile UE să acorde cea mai mare importanță politică sectorului comerțului cu 
amănuntul ca pilon al Actului privind piața unică; 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0320.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0186.
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0046.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0051.
5 Texte adoptate, P7_TA(2010)0047.
6 Texte adoptate, P6_TA(2008)0054. 
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4. invită Comisia să consolideze coordonarea transversală a politicilor și să adopte o 
abordare holistică, pe termen lung, pentru sectorul comerțului cu amănuntul; 

5. regretă faptul că există încă obstacole serioase din cauza cărora sectorul comerțului cu 
amănuntul nu își poate atinge întregul potențial; subliniază necesitatea de a le aborda fără 
întârziere; 

6. subliniază faptul că comercianții cu amănuntul și furnizorii au o responsabilitate comună 
în realizarea unei piețe mai eficiente și mai echitabile a comerțului cu amănuntul; 

7. consideră că accentul principal trebuie să fie pus pe aplicarea efectivă a principiilor 
tratatului, pe normele și instrumentele existente ale pieței interne șși pe autoreglementare,
mai degrabă decât pe adoptarea unei abordări de reglementare;

Eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații a bunurilor și serviciilor

8. este preocupat de faptul că normele naționale restrictive, interpretările divergente și 
aplicarea inadecvată împiedică libera circulație a bunurilor și serviciilor în UE; subliniază 
faptul că cerințele pentru teste și înregistrări suplimentare, nerecunoașterea certificatelor și 
a standardelor, constrângerile teritoriale de aprovizionare și măsurile similare creează 
costuri suplimentare pentru consumatori și pentru comercianții cu amănuntul, în special 
IMM-uri;

9. recunoaște necesitatea de a continua analiza diferențelor de preț în UE, în scopul de a 
asigura transparența prețurilor pentru consumatori, fără a aduce atingere normelor 
naționale din domeniul fiscal și al pieței forței de muncă; 

10. îndeamnă statele membre să pună în aplicare corect și integral piața internă – în special 
pachetul „bunuri”, Directiva privind serviciile, Directiva privind întârzierea efectuării 
plăților, Directiva privind comerțul electronic și Small Business Act – precum și să 
elimine suprapunerile și să reducă sarcinile administrative; 

11. solicită Comisiei să monitorizeze mai îndeaproape statele membre pentru a reduce 
deficitul de transpunere și pentru a asigura recunoașterea reciprocă efectivă a bunurilor și 
serviciilor; solicită Comisiei să garanteze, de asemenea, simplificarea normelor existente;

12. încurajează federațiile de întreprinderi, susținute de Comisie, să furnizeze mai multe 
informații, instruire și consultanță juridică pentru părțile interesate cu privire la drepturile 
lor și la instrumentele aflate la dispoziția lor, cum ar fi SOLVIT;

13. subliniază faptul că un sistem de plată fragmentat este un obstacol în calea comerțului; 
invită Comisia să îmbunătățească SEPA în scopul de a dezvolta un serviciu de plată de 
bază disponibil pentru toate cardurile, de a crește transparența în costurile tranzacțiilor și 
de a reduce taxele interbancare, și pentru a se asigura un transfer rapid între bănci în 
cadrul UE;

Deschiderea accesului la piață pentru întreprinderi și consumatori

14. ia act de îngrijorarea exprimată de unele părți ale societății civile și de IMM-uri cu privire 
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la creșterea numărului centrelor comerciale și scăderea numărului magazinelor locale și al 
piețelor din zonele izolate și din centrele orașelor; subliniază faptul că planificarea cu 
amănuntul nu ar trebui să sacrifice libertatea de alegere a consumatorilor;

15. consideră că accesibilitatea trebuie să fie abordată cu respectarea deplină a subsidiarității; 
subliniază, totuși, faptul că planificarea locală nu trebuie să eludeze Directiva privind 
serviciile și să creeze bariere ascunse pentru stabilirea comercianților cu amănuntul;

16. subliniază faptul că comerțul electronic este o completare importantă la comerțul offline și 
că măsuri adecvate trebuie luate pentru a dezvolta întregul său potențial; invită Comisia să 
includă în viitoarea comunicare privind comerțul electronic măsuri de sporire a încrederii, 
în special prin simplificarea înregistrării domeniilor la nivel transfrontalier, îmbunătățirea 
plății online securizate și facilitarea recuperării datoriilor transfrontaliere;

17. regretă numărul semnificativ de obstacole existente în calea libertății de stabilire a 
comercianților cu amănuntul pe teritoriul UE; este preocupat, în special, de anumite legi 
comerciale și fiscale naționale, care au un efect de facto discriminatoriu împotriva 
comercianților străini cu amănuntul; 

18. invită Comisia să acționeze mai ferm față de orice stat membru care încalcă principiile 
pieței interne, să accelereze procedurile privind încălcarea dreptului comunitar printr-o 
„abordare tip cale rapidă” și să raporteze Parlamentului European la fiecare șase luni cu 
privire la cazurile rezolvate în domeniul comerțului cu amănuntul;

Abordarea practicilor contractuale și comerciale în relațiile dintre societățile comerciale

19. reafirmă faptul că libera concurență și libertatea contractuală sunt esențiale pentru o piață 
a comerțului cu amănuntul care funcționează în mod corespunzător;

20. recunoaște faptul că întreprinderile au puteri de piață diferite, că acestea trebuie să 
acționeze într-un mod economic sănătos și că UE are nevoie de campioni economici 
pentru a concura la nivel mondial; 

21. observă, totuși, o preocupare pe scară largă cu privire la poziția dominantă pe piață a 
actorilor mari, despre care se crede că impun clauze abuzive furnizorilor și comercianților 
mici, de exemplu prin mecanisme de distribuție selectivă, practici restrictive, controlul 
prețurilor și scoaterea din listă fără preaviz, denaturând astfel concurența; subliniază faptul 
că întregul lanț de aprovizionare cu amănuntul este afectat de astfel de practici;

22. subliniază faptul că dezvoltarea de etichete private nu ar trebui să afecteze alegerea 
consumatorilor sau posibilitatea ca IMM-urile să se extindă;

23. consideră că „copierea parazitară” care poate rezulta din rolul dual al comerciantului cu 
amănuntul în calitate de client și de concurent al producătorilor de marcă este o practică 
inacceptabilă care ar trebui să fie abordată fără întârziere;

24. recunoaște necesitatea unei relații mai echilibrate și a transparenței în cadrul lanțului de 
aprovizionare cu amănuntul; subliniază necesitatea de a trece de la confruntare la dialog 
bazat pe fapte, în scopul de a restabili încrederea și de a permite negocieri mai echitabile 
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și condiții echitabile pentru toți;

25. îndeamnă Comisia și statele membre să aplice integral și coerent dreptul concurenței și, 
după caz, la nivel național, legislația în materie de concurență neloială și legislația 
antitrust;

26. sprijină activitatea excelentă derulată de Platforma experților privind practicile 
contractuale între societățile comerciale a Forumului la nivel înalt pentru o mai bună 
funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente, în special pentru a defini, înregistra și 
evalua ceea ce constituie o practică comercială în mod vădit neloială, pe baza unor date și 
exemple concrete;

27. recunoaște necesitatea exprimată de unele părți interesate de a adopta o abordare mai largă 
și orizontală, extinzând domeniul de aplicare dincolo de industria agroalimentară; solicită 
Comisiei și federațiilor de întreprinderi să exploreze, pe baza lucrărilor în curs din cadrul 
Platformei experților, posibilitățile de a crea un forum nou, deschis, care să se concentreze 
pe comerțul cu amănuntul în ansamblu;

28. sprijină ferm, în același timp, activitatea intensă derulată de federațiile de comercianți cu 
amănuntul și de furnizori pentru a institui mecanisme de dialog informal și de consultări 
regulate în ceea ce privește dreptul concurenței; salută inițiativa lor voluntară de a conveni 
asupra unei declarații privind principiile comune ale bunelor practici comerciale la nivelul 
lanțului de aprovizionare cu amănuntul; 

29. constată cu îngrijorare că instrumentele juridice existente nu sunt pe deplin utilizate, în 
special de către IMM-uri, pentru protejarea drepturilor lor, din cauza dependenței 
economice și a preocupării de a pierde afaceri; solicită Comisiei, statelor membre și 
federațiilor de întreprinderi să identifice modalități de a restabili încrederea și de a facilita 
accesul la sistemele judiciare, inclusiv posibilitatea de a depune reclamații anonime;

30. solicită Comisiei să publice, până la sfârșitul anului 2011, o comunicare care să 
cartografieze legislațiile țși instrumentele naționale în vigoare care se ocupă cu practicile 
comerciale și relațiile contractuale și să evalueze temeinic dacă aceste norme sunt aplicate 
în mod corespunzător și dacă sunt necesare măsuri suplimentare;

31. consideră că, mai degrabă decât să se prezinte propuneri legislative, ar trebui să se 
exploreze mecanisme alternative și informale de soluționare a litigiilor și de despăgubire, 
a căror eficacitate ar trebui să fie evaluată;

32. solicită Comisiei și operatorilor din lanțul de aprovizionare cu amănuntul să prezinte anual 
Parlamentului rapoarte privind progresele realizate în cadrul platformelor și mecanismelor 
informale de dialog existente; sugerează că rezultatele ar trebui să fie dezbătute în cadrul 
unei Mese rotunde privind piața comerțului cu amănuntul organizată anual de 
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor;

Sporirea eficienței și a consumului durabil - practici inovatoare

33. salută faptul că comercianții cu amănuntul și furnizorii s-au aflat în prim-plan în ceea ce 
privește responsabilitatea ecologică și susține angajamentele asumate de aceștia față de 
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consumul durabil;

34. subliniază faptul că comercianții cu amănuntul și furnizorii sunt factori care stimulează 
cercetarea și dezvoltarea și îi încurajează să investească în tehnologii noi pentru a 
îmbunătăți în continuare logistica și transportul, eficiența energetică, eliminarea deșeurilor 
și ambalarea și să facă schimb de bune practici; 

35. invită părțile interesate să adopte inițiative suplimentare pentru a combate deșeurile 
alimentare;

36. salută acordul comun între EuroCommerce și UNI-Europa, care ilustrează faptul că 
dialogul social funcționează în mod corespunzător în sectorul comerțului; recunoaște 
faptul că mai sunt multe lucruri de făcut pentru a spori gradul de informare a 
consumatorilor cu privire la responsabilitatea socială a comercianților cu amănuntul, 
pentru a compatibiliza investițiile în tehnologii noi cu capitalul uman și pentru a combate 
economia informală;

Perspective de viitor

37. solicită Comisiei să pregătească un amplu plan european de acțiune pentru comerțul cu 
amănuntul, pentru a stabili o strategie, construită pe realizări și care să abordeze 
problemele nesoluționate, cu recomandări specifice sectorului;

38. încurajează comercianții cu amănuntul și furnizorii să se angajeze activ într-un dialog 
deschis, constructiv și continuu pentru a ajunge la soluții pragmatice; invită instituțiile UE 
să sprijine în mod activ acest proces;

39. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. O viziune pentru competitivitate, creștere și locuri de muncă

Acest raport abordează crearea de locuri de muncă prin eliminarea granițelor, barierelor și 
obstacolelor din calea comerțului în Europa. 

Sectorul comerțului cu amănuntul este un pilon al economiei europene; o piață dinamică 
care are aproape 20 de milioane de angajați, reprezintă 4,2 % din PIB-ul UE și 20 % din 
IMM-urile din Europa. Comercianții cu amănuntul sunt, de asemenea, furnizori de servicii, 
elemente inovatoare în ceea ce privește modurile noi și variate de face cumpărături, cum ar fi 
vânzarea directă, și oferă acces facil la piețele forței de muncă.

Deși comerțul cu amănuntul a avut o evoluție relativ satisfăcătoare în timpul crizei, creșterea 
naționalismului economic complică comerțul în întreaga UE. Obstacolele vechi persistă în 
timp ce sunt create altele noi, care afectează climatul de afaceri, precum și investițiile și 
crearea de locuri de muncă de către comercianții cu amănuntul străini. 

Raportoarea trage un semnal de alarmă împotriva protecționismului și solicită conducerii 
politice să aducă economia reală înapoi în centrul agendei politice. Raportul este un apel la 
acțiune în scopul deschiderii către libera circulație și stabilire în Europa, pe baza unor relații 
comerciale echitabile, echilibrate și transparente și a unui consum durabil. 

Prea des se ridică noi bariere naționale pentru a proteja locurile de muncă și IMM-urile; 
dimpotrivă, barierele comerciale din Europa ar trebui să fie eliminate pentru a promova 
locurile de muncă și IMM-urile. Cu toate acestea, preocupările legitime ale persoanelor care 
își pierd locul de muncă și ale IMM-urilor care pierd afaceri trebuie să fie luate în serios în 
acest moment de criză a datoriei publice. Dialogul trebuie să fie intensificat la toate nivelurile 
pentru a îmbunătăți înțelegerea, pentru a restabili încrederea și pentru a aborda dificultățile.

Raportoarea adoptă în mod clar o direcție fără caracter de reglementare și oferă o 
contribuție specifică cu privire la alte mijloace care trebuie să fie explorate înainte de a 
recurge la reglementări noi. Într-o mare măsură, există norme corespunzătoare, dar punerea 
inadecvată în aplicare împiedică libera circulație. Accentul trebuie pus pe aplicarea și 
armonizarea normelor existente. Este nevoie de măsuri ferme împotriva restricțiilor naționale 
și oricărei încălcări a normelor privind piața internă, folosind toate instrumentele disponibile, 
în special legislația în domeniul concurenței și procedurile privind încălcarea dreptului 
comunitar. 

De fapt, legislația în domeniul concurenței, în special cea referitoare la abuzul de poziție 
dominantă și la practicile neloiale, se aplică în principal producătorilor și mai puțin 
comercianților cu amănuntul. În prezent, procedurile privind încălcarea dreptului comunitar 
durează mult și sunt lipsite de transparență. Prin urmare, se solicită Comisiei să simplifice 
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procedurile și să introducă criterii de referință, fără a aduce atingere rigurozității.

II. Procesul de pregătire: implicarea comunității de afaceri

Acest raport este orientat spre acțiune. Scopul este de a oferi răspunsuri concrete la 
probleme concrete care îi afectează pe comercianții cu amănuntul. Raportoarea se 
concentrează asupra a ceea ce se poate face la nivel european pentru a introduce o mai mare 
eficiență și corectitudine în lanțul de aprovizionare cu amănuntul, pentru ca toți consumatorii 
să beneficieze de o piață mai integrată a comerțului cu amănuntul.
Raportoarea a lucrat împreună cu raportorii alternativi și Comisia urmărind punctele de mai 
jos: 

- stabilirea priorităților pe baza Raportului Comisiei privind exercițiul de monitorizare a pieței 
comerțului și distribuției cu amănuntul, accentuând aspectele cele mai problematice și mai 
presante care sunt relevante pentru redresarea Europei;

- angajarea într-o amplă și profundă consultare transfrontalieră și transnațională de cinci luni 
cu furnizorii și comercianții cu amănuntul mari și mici, cu comercianții cu amănuntul 
independenți, cu asociațiile de consumatori, cu producătorii europeni de marcă și cu 
federațiile de întreprinderi, pentru a identifica problemele cu care aceștia se confruntă zi de 
zi1; 

- evaluarea activității în curs de desfășurare, în scopul de a evita suprapunerea și de a sprijini 
cele mai relevante inițiative aflate în derulare.

Consultările și dezbaterile publice au reprezentat o modalitate de abordare a tensiunilor și de 
eliminare a neîncrederii. În acest sens, se intenționează ca raportul să fie un document activ și 
un punct de plecare pentru un dialog mai intens între toate părțile implicate.

Lucrările pregătitoare, desfășurate în paralel cu consultarea publică referitoare la Actul 
privind piața unică, au arătat cât de relevantă este finalizarea pieței unice pentru realizarea 
întregului potențialul al comerțului cu amănuntul. 

Acest raport este unic, deoarece Comisia nu a realizat în ultimii ani nicio analiză în 
profunzime a sectorului comerțului cu amănuntul. 

III. Eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații a bunurilor și serviciilor 

Pe baza dovezilor furnizate de părțile interesate, raportoarea a identificat cazuri de obstacole 
în calea liberei circulații a bunurilor și serviciilor. De exemplu, brânza olandeză trebuie să fie 

                                               
1 Lista părților consultate este disponibilă la cerere.
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reambalată pentru a fi vândută în Franța din cauza unor reguli diferite legate de greutate și 
dimensiuni; jucării considerate sigure în Regatul Unit necesită teste suplimentare ca să fie 
vândute în Germania; scaunele au nevoie de un certificat împotriva utilizării în scop de tortură 
atunci când sunt vândute în Italia; normele de incendiu din Ungaria interzic importul de 
covoare pentru hoteluri; normele privind ciocolata sunt diferite în Spania. 

Fragmentarea și măsurile naționale restrictive cauzează birocrație și costuri inutile, în 
special pentru IMM-uri. Instrumentele existente, precum SOLVIT și Sistemul de informare al 
pieței interne (IMI), ar trebui să fie mai bine utilizate pentru a elimina obstacolele practice.

Un sistem de plată fragmentat împiedică comerțul liber în UE și zilnic se pierd sume mari în 
taxele de tranzacție. Armonizarea plăților efectuate în interiorul UE ar trebui să reprezinte o 
prioritate. De asemenea, cu ocazia revizuirii zonei unice de plăți în euro (SEPA), trebuie să se 
ia în considerare potențialul inovator al plăților efectuate pe internet și prin telefonie mobilă.

IV. Deschiderea accesului la piață pentru întreprinderi și consumatori

Planificarea urbană este o competență națională și subsidiaritatea trebuie să prevaleze. 
Cu toate acestea, normele de planificare nu ar trebui să împiedice, direct sau indirect, 
libertatea de stabilire.

Accesibilitate pentru consumatori

Dezbaterea dintre centrele comerciale și magazine este polarizată. Există o preocupare legată 
de faptul că numărul magazinelor locale care oferă produse tradiționale este în continuă 
scădere în întreaga Europă. A nu avea sau a nu dori să utilizăm o mașină din motive de mediu, 
de limită de vârstă, din cauză că locuim în centrul unui oraș sau într-o zonă îndepărtată nu ar 
trebui să afecteze libertatea de alegere a cetățenilor. 

Construirea încrederii în comerțul online ar putea ajuta la realizarea proximității 
consumatorilor față de produse. Astfel, raportoarea solicită măsuri de eliberare a potențialului 
comerțului electronic.

Se lansează adesea acuzații la adresa marilor lanțuri de malluri pentru faptul că scot din 
afaceri micile magazine. Imaginea este, totuși, mai complexă. Centrele comerciale și 
magazinele de desfacere oferă, de asemenea, beneficiul unui magazin unic, al cumpărăturilor 
de plăcere și prețurilor atractive. Nu există probleme numai între mic și mare, ci, mai precis, 
de-a lungul întregului lanț: furnizori, comercianți cu amănuntul, proprietari.

Ar trebui să se caute în continuare modalitatea optimă de a le oferi consumatorilor libertatea 
de alegere, o combinație echilibrată între magazine mici și mari și relații echitabile, asigurând 
totodată concurența liberă. Este necesar un dialog mai constructiv între toate părțile implicate. 

Accesibilitate pentru întreprinderi
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Există dovezi că obstacolele ascunse și nocive au crescut. De exemplu, anumite autorități 
locale au impus noi licențe comercianților cu amănuntul, ceea ce exclude de facto o serie de 
furnizori de servicii dintr-o anumită zonă. În alte regiuni, au fost introduse cote pentru a defini 
nivelul de concurență permis pe o suprafață dată. În consecință, comercianții cu amănuntul 
mai mari au fost în măsură să deschidă doar un număr limitat de magazine.

Mai evidente sunt legile comerciale și fiscale restrictive adoptate recent în mai multe țări, 
inclusiv legislația fiscală din Ungaria. Deși politica fiscală este o responsabilitate națională, 
această legislație afectează, de facto, în principal întreprinderile străine. În timpul vizitei 
delegației IMCO la Budapesta (22-24 februarie), raportoarea a ridicat problema în fața 
autorităților maghiare. Comisia verifică în prezent conformitatea acestei legi cu tratatele.

V. Abordarea practicilor contractuale și comerciale în relațiile dintre societățile 
comerciale 

Relațiile contractuale și comerciale dintre societățile comerciale reprezintă de mult timp 
o controversă și tensiunile de-a lungul lanțului de aprovizionare cu amănuntul nu aduc 
beneficii nimănui.

Există o mare îngrijorare cu privire la poziția dominantă exercitată pe piață de câțiva actori în 
raport cu diverși furnizori și comercianți. Studiile de caz arată tendințe de distribuție selectivă, 
practici restrictive, controlare a prețurilor și scoaterea unilaterală din listă. De exemplu, 
creșterea prețurilor produselor de bază este adesea suportată de furnizorii mici, forțați să își 
reducă marjele. Prețurile de cumpărare sunt ajustate doar parțial și cu mari întârzieri; 
alternativ, furnizorii sunt înlocuiți fără preaviz.

Cu toate acestea, încă o dată, imaginea este complexă și întregul lanț de aprovizionare cu 
amănuntul este afectat de aceste practici. De exemplu, mărcile mari au influență în negocieri, 
din cauza produselor de tip „must-have”. Pe de altă parte, comercianții cu amănuntul pot 
scoate din listă produsele mai puțin cunoscute deținute de aceeași marcă.

Presiunea de a reduce costurile de producție și de cumpărare, precum și concurența dură între 
lanțuri, duce uneori, fără voie, la practici neloiale în timpul negocierilor. Marii comercianți cu 
amănuntul consideră de multe ori că discuțiile privind practicile neloiale sunt conduse de 
prejudecăți și formulări peiorative, în timp ce alții simt că se află într-o stare defensivă și de 
negare. 

Întrebări-cheie rămân a fi investigate pe bază de dovezi concrete: libera concurență este 
denaturată de creșterea concentrației de comercianți cu amănuntul? Achiziția centralizată 
permite un acces egal pe piață pentru IMM-uri? Comoditatea logistică predomină asupra 
calității și varietății produselor ca și criterii de cumpărare? Cel mai important, consumatorii 
doresc numai prețuri mai mici sau doresc și o valoare mai mare pentru bani? Primesc 
consumatorii o imagine completă pentru a lua decizii informate? 
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Multiplicarea etichetelor private are, de asemenea, un caracter polarizator și necesită alte 
dezbateri și acțiuni de sensibilizare cu privire la avantaje și dezavantaje. Comisia a 
concluzionat într-un studiu recent că, pentru moment, etichetele private nu reduc alegerea și 
inovarea. Dar înlocuirea produselor de marcă cu etichete private este într-adevăr orientată 
către consumator? Mai mult decât atât, copierea produselor pune probleme serioase pentru 
producătorii de mărci și trebuie să fie abordată.

În general, libertatea contractuală și responsabilizarea consumatorilor sunt esențiale. Trebuie 
să existe un echilibru corect și negocieri mai echitabile fără a denatura dinamica pieței. Printre 
exemplele pozitive de acțiuni creative din partea IMM-urilor se numără formarea de structuri 
corporative în negocierile cu actorii mai mari.

Cu toate acestea, există o reticență de a recurge la acțiuni în justiție. Costul semnalului de 
alarmă este adesea prea mare. Ar trebuie să se faciliteze accesul la sistemele judiciare și să se 
urmărească mijloace alternative de soluționare a litigiilor. Eficiența normelor naționale în 
vigoare care sancționează practicile neloiale trebuie să fie în continuare analizată de către 
Comisie pentru a determina soluțiile care funcționează și dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare. 

Abordarea practicilor neloiale

În ultimele luni, raportoarea a încurajat toate părțile implicate să treacă de la acuzații și 
negare la dialog direct.

Având în vedere că Platforma experților privind practicile contractuale între societățile 
comerciale se află încă în faza inițială și va dura încă doi ani, raportoarea preferă să propună 
trei opțiuni în loc să recomande o soluție fermă.

- intensificarea discuțiilor în curs în cadrul Platformei experților pentru a evalua și aborda 
practicile neloiale. Ca pas spre stabilirea faptelor, raportoarea salută ancheta privind practicile 
comerciale neloiale recent efectuată de către CIAA (Confederația industriei alimentare și a 
băuturilor) și AIM (Asociația europeană a producătorilor de marcă).

- înființarea unui nou forum, extinderea domeniului de aplicare dincolo de politica industrială 
agroalimentară și concentrarea asupra comerțului cu amănuntul în ansamblu.

- în mod ideal, revitalizarea inițiativelor voluntare ale comunității de afaceri. S-au realizat 
progrese și apar semne ale dorinței de a recunoaște problemele și de implicare într-un dialog 
constructiv. Raportoarea își exprimă speranța fermă că actualele consultări intense se vor 
transforma în autoreglementare și angajamente concrete, cum ar fi „dialogul regulat” și 
„aderarea la principii etice”.

Nicio opțiune nu ar trebui să provoace o suprapunere cu activitatea Platformei experților, ci, 
mai degrabă, ar trebui să sprijine procesul aflat în curs de desfășurare.

Raportoarea recomandă întrunirea instituțiilor UE și a părților interesate la o Masă rotundă 



PR\857332RO.doc 15/15 PE458.748v01-00

RO

privind piața comerțului cu amănuntul organizată anual, pentru a urmări progresele 
înregistrate în cadrul dialogului.

VI. Sporirea eficienței și a consumului durabil - practici inovatoare

Comerțul cu amănuntul joacă un rol major în dezvoltarea unei economii durabile și ar trebui 
să promoveze în continuare consumul durabil oferind un acces facil la produse de calitate. 
Exemple adecvate de angajamente voluntare includ Declarația ERRT privind energia, 
WayAhead (Perspectivele de viitor), Forumul comerțului cu amănuntul privind dezvoltarea 
durabilă, Forumul mondial privind consumul durabil, Forumul industriei bunurilor de larg 
consum și inițiativa ECR (Efficient Consumer Response).

Raportoarea încurajează sectorul comerțului cu amănuntul să investească în continuare în 
soluții inovatoare de logistică și transport, de eficiență energetică și de ambalare și eliminare a 
deșeurilor. De asemenea, raportoarea solicită acțiuni concertate de combatere a deșeurilor 
alimentare.

Comerțul cu amănuntul este un sector în care dialogul social pare să funcționeze în mod 
adecvat. Raportoarea salută faptul că EuroCommerce și UNI-Europa au ajuns la un acord 
comun și susține conținutul acestuia.

VII. Perspective de viitor

A venit momentul să recunoaștem realizările, problemele specifice și provocările sectorului 
comerțului cu amănuntul. Raportoarea solicită un plan european integrat de acțiune pentru 
comerțul cu amănuntul, pentru a dezvolta un cadru de politici cu propuneri concrete pentru 
a adresa problemele majore cu o abordare pragmatică.

În cele din urmă, acum este rândul comunității comercianților cu amănuntul să acționeze. 
Inițiativele voluntare ar trebui să fie monitorizate și evaluate îndeaproape de către instituțiile 
UE. Nicio altă opțiune nu ar trebui să fie exclusă a priori. Perspectivele de viitor vor depinde 
de eficacitatea autoreglementării.


