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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară și Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, 
care sunt comisii competente, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută strategia „De la fermă la consumator” și obiectivul ambițios de a institui un 
sistem alimentar durabil, sănătos și rezilient, care ar trebui să ofere alimente la prețuri 
abordabile și accesibile tuturor consumatorilor din UE și care să integreze toți actorii 
din lanțul de aprovizionare cu alimente, acoperind producția, transportul, distribuția, 
comercializarea și consumul de alimente;

2. subliniază că este esențial să se garanteze durabilitatea mediului și sustenabilitatea 
socială și economică a tuturor măsurilor anunțate în strategie, pentru a asigura 
capacitatea de producție alimentară, nivelurile de aprovizionare și disponibilitatea 
produselor, precum și pentru a menține competitivitatea tuturor actorilor de pe piața 
unică și a garanta că nimeni nu este lăsat în urmă în tranziția către un sistem alimentar 
mai sustenabil; observă în această privință că implementarea sa trebuie să țină seama de 
nevoile regiunilor ultraperiferice;

3. subliniază valoarea adăugată economică și socială a alimentelor în UE: aceasta 
înseamnă nu numai aprovizionarea cetățenilor cu alimente sănătoase și la prețuri 
abordabile, în cantități suficiente, ci și oportunități de afaceri, mai multe locuri de 
muncă și creștere economică;

4. subliniază că obiectivele strategiei „De la fermă la consumator” ar trebui să aibă o 
abordare fundamentată științific, axată pe instrumente de politică bazate pe dovezi și 
coerente;

5. invită Comisia să adopte o abordare globală și cuprinzătoare și să evalueze cu atenție 
impactul general pe termen scurt și lung al strategiei „De la fermă la consumator” și al 
obiectivelor acesteia asupra funcționării pieței unice, inclusiv consecințele asupra 
echilibrului dintre cerere și ofertă, fluctuațiile prețurilor, caracterul abordabil al 
prețurilor pentru consumatori, rentabilitatea pentru producători, competitivitatea, 
performanțele și analiza raportului costuri-eficiență al tranziției, ținând seama, printre 
altele, de externalitățile pozitive și negative ale producției sustenabile de alimente;

6. este de părere că pandemia de COVID-19 a evidențiat cât de important este să se 
asigure un sistem alimentar puternic, sustenabil și rezilient, care să funcționeze în toate 
circumstanțele și care să poată oferi consumatorilor europeni cantități suficiente de 
produse alimentare locale și la prețuri abordabile; subliniază, în acest sens, că este 
necesar să se mențină buna funcționare a pieței unice și, în special, circulația produselor 
alimentare, chiar și în perioade de criză sanitară; subliniază, de asemenea, că pandemia 
ar trebui văzută ca o oportunitate pentru a crea un sistem alimentar sustenabil și rezilient 
și nu ca pretext pentru a scădea nivelul ambițiilor, întrucât chestiunile legate de 
sustenabilitate și de sănătate sunt interconectate;

7. consideră că, pentru a încuraja un consum alimentar sănătos și sustenabil, sunt necesare 



PE661.894v02-00 4/11 AD\1227364RO.docx

RO

schimbări ale modelelor de consum alimentar și de producție, de prelucrare și distribuție 
a produselor alimentare, ținându-se cont totodată de consecințele pe care aceste 
schimbări le au asupra cererii și ofertei, asupra pieței interne și a amprentei ecologice; 
reamintește că tranziția către sustenabilitate va reprezenta un factor de schimbare și va 
încuraja forme noi de competitivitate pentru toți actorii implicați în lanțul alimentar al 
UE;

8. reamintește, în același timp, că este importantă autonomia europeană pentru a satisface 
din punct de vedere cantitativ și calitativ nevoile de produse alimentare ale cetățenilor 
UE;

9. consideră că consumatorii nu ar trebui să fie singurii răspunzători de realizarea 
tranziției, ci că este nevoie de măsuri coerente la nivelul diverselor politici (agricultură, 
comerț, mediu, sănătate, educație, concurență etc.) și de o serie de măsuri de 
reglementare complementare;

10. subliniază că un sistem alimentar european de succes trebuie să evite suprapunerile și 
discrepanțele dintre politicile de mediu și cele în domeniul alimentar ale UE; cere, prin 
urmare, Comisiei să reexamineze periodic coerența globală dintre diferitele instrumente 
de politică;

11. constată că, în general, alimentația europenilor nu respectă recomandările pentru o 
alimentație sănătoasă, care nu exclud niciun tip de aliment, cu condiția ca alimentele să 
fie consumate în cantitatea și cu frecvența potrivită, și să se practice activități fizice; 
subliniază așadar că este necesar să se modifice modelele de consum în favoarea unei 
alimentații mai echilibrate, cu mai puține produse ultra-procesate, zahăr, sare și grăsimi; 
invită Comisia să elaboreze orientări europene pentru regimuri alimentare sănătoase și 
sustenabile, care să lămurească consumatorii și să sprijine statele membre în elaborarea 
și punerea în aplicare a planurilor naționale de alimentație;

12. este de părere că schimbarea regimurilor alimentare nu ar trebui să influențeze negativ 
oferta sau alegerile consumatorilor; consideră că posibilitatea consumatorilor de a alege 
în cunoștință de cauză este esențială pentru tranziția către un sistem alimentar 
sustenabil;

13. consideră că promovarea cu succes a unui consum alimentar sănătos și sustenabil 
necesită sprijin financiar, o educație alimentară și nutrițională mai bună, formare și 
informare pentru toți consumatorii europeni;

14. constată că, printre obstacolele în calea unui sistem alimentar mai sustenabil, se numără 
costul alimentelor pentru consumatori, lipsa de cunoștințe, informațiile neclare și o 
gamă limitată de produse; este de acord cu obiectivul strategiei care urmărește ca „în 
ultimă instanță, alimentele cele mai durabile să devină și cele mai accesibile”; sugerează 
în acest sens că prețurile trebuie să reflecte în mod echitabil costurile pe termen lung 
pentru consumatori și producători; invită guvernele, Comisia și părțile interesate 
implicate să sensibilizeze consumatorii pentru a înțelege că un regim alimentar mai 
sustenabil nu înseamnă neapărat costuri mai mari;

15. subliniază că este extrem de important să se promoveze implicarea și cooperarea tuturor 
actorilor în lanțul de aprovizionare cu alimente, precum și în evaluarea, implementarea 
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și monitorizarea acestei strategii, pentru a garanta acțiuni colective eficiente spre o 
tranziție justă; subliniază că acest proces ar trebui să implice o redistribuie mai 
echilibrată a valorii între toți operatorii din lanțul de aprovizionare cu alimente, întărind 
puterea de negociere a fermierilor și, în special, îmbunătățind relațiile comerciale dintre 
întreprinderile mici și micii producătorii, pe de o parte, și companiile de vânzare cu 
ridicata și cu amănuntul, pe de altă parte;

16. subliniază că strategia „De la fermă la consumator” trebuie să adopte o abordare 
regională mai puternică, ținând seama de particularitățile producției din statele membre 
în care există riscul ca producția alimentară să fie transferată în țări terțe; invită Comisia 
să monitorizeze îndeaproape delocalizarea producției în țări terțe și să sprijine mai mult 
micii producători, sistemele alimentare regionale și, acolo unde este posibil, lanțurile 
scurte de aprovizionare, care pot fi o sursă de produse proaspete, sustenabile, abordabile 
și de calitate pentru consumatori;

17. subliniază că diferiții actori din lanțul producției alimentare trebuie sprijiniți astfel încât 
opțiunile alimentare sănătoase și sustenabile să fie mai numeroase și la prețuri 
abordabile; consideră că legislația privind achizițiile publice europene în domeniul 
alimentare ar trebui să favorizeze sistemele de aprovizionare cu produse locale și de 
calitate a instituțiilor publice, ceea ce ar fi avantajos și pentru consumatori, fermieri și 
zonele rurale; sugerează ca în achizițiile publice ecologice și sustenabile să fie integrate 
criterii mai flexibile pentru introducerea produselor locale și regionale, printre care 
produsele ecologice, specialitățile tradiționale garantate (STG), produsele cu denumire 
de origine protejată (DOP) și produsele cu indicație geografică protejată (IGP), în 
special adoptându-se principiul „zero kilometri” în cantinele școlare; recomandă să se 
sprijine în continuare politicile inovatoare în domeniul achizițiilor publice de alimente 
de la nivel național și local;

18. îndeamnă Comisia să încurajeze parteneriatele între operatorii din lanțul de 
aprovizionare cu alimente, în special între fermieri; subliniază că este necesară 
promovarea metodelor de producție sustenabile și a modelelor de afaceri circulare, cum 
ar fi magazinele fără ambalaje, bazate pe inovare socială și pe economia socială, sau, de 
exemplu, sisteme cooperative cu una sau mai multe părți interesate, care acționează în 
interesul producătorilor și al consumatorilor; mai arată că trebuie să se garanteze 
funcționarea și dezvoltarea lor în toate statele membre; subliniază totodată că este 
important să se promoveze organizațiile de producători, rețelele interprofesionale și 
rețelele de întreprinderi în sectorul prelucrării alimentelor și al comerțului cu 
amănuntul, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, cu 
scopul de a le implica în această tranziție și a reduce impactul negativ asupra celor care 
adoptă această abordare;

19. invită Comisia să evalueze schimbările în comportamentul consumatorilor, cum ar fi 
achiziționarea de produse alimentare online;

20. reamintește că în sectorul alimentar din UE operează un număr foarte mare de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), care, în ciuda eforturilor, întâmpină numeroase 
obstacole în îmbunătățirea sustenabilității, precum lipsa de informații, de acces la 
resurse financiare sau de aptitudini tehnice; subliniază necesitatea de a organiza 
consultări și analize de impact asupra măsurilor avute în vedere pentru IMM-uri și 
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sistemele cooperative; invită Comisia să se asigure că toate acțiunile din cadrul 
strategiei „De la fermă la consumator” permit o tranziție care creează oportunități reale 
și condiții de concurență echitabile, care oferă flexibilitate suficientă și reduce și 
simplifică și mai mult sarcinile administrative inutile pentru microîntreprinderile și 
întreprinderile mici din sectorul alimentar, precum și pentru întreprinderile din 
economia socială; subliniază, în acest sens, că este extrem de important să se prevadă 
măsuri concrete pentru tranziția justă, cum ar fi sprijinul suplimentar în gestionarea 
finanțării din partea UE, să se amelioreze dezvoltarea capacităților și să se ofere resurse 
semnificative pentru utilizarea eficientă a soluțiilor inovatoare și digitale, cu scopul de a 
întări poziția competitivă a acestor întreprinderi în sistemul alimentar din UE;

21. invită Comisia să faciliteze accesul pe piețele locale al produselor de calitate ale 
întreprinderilor foarte mici;

22. sprijină instituirea unui cadru de guvernanță și a unui cod de conduită clar pentru 
întreprinderile din sectorul alimentar și comerțul cu amănuntul cu privire la practicile 
antreprenoriale și comerciale responsabile, pentru a sensibiliza întreprinderile despre 
importanța sustenabilității, a sănătății și a combaterii risipei de alimente și pentru a se 
asigura că acestea sunt trase la răspundere, având în vedere cât de mult influențează 
alegerile consumatorilor; consideră că este nevoie de o evaluare a normelor pentru a 
reduce comercializarea și publicitatea în rândul copiilor a alimentelor și băuturilor cu 
conținut ridicat de grăsimi, zahăr și sare;

23. insistă că acest cod de conduită trebuie să fie însoțit de un mecanism solid de 
monitorizare și evaluare; solicită o distribuție echitabilă a valorii adăugate în lanțul de 
aprovizionare cu alimente;

24. subliniază că acest cadru ar trebui să țină seama de sustenabilitatea ecologică, 
economică și socială a tuturor actorilor din lanțul de aprovizionare și în acest sens, 
îndeamnă Comisia să garanteze punerea în aplicare efectivă a Directivei privind 
practicile comerciale neloiale (Directiva 2005/29/CE)1 și a Directivei 2019/633/CE2;;

25. consideră că aceste inițiative ar trebui să fie definite în mod suficient și corespunzător și 
să fie adaptate la dimensiunea și tipul întreprinderilor vizate; mai crede că ele ar trebui 
să recunoască bunele practici existente și angajamentele realizate deja de întreprinderile 
europene; salută măsurile adoptate de Comisie pentru a sprijini în special 
implementarea unor practici comerciale sustenabile de către IMM-uri și pentru a 
dezvolta ambele inițiative cu toate părțile interesate relevante;

26. salută inițiativa Comisiei de a promova regimuri alimentare mai sănătoase, prin crearea 
de profiluri nutriționale, însoțite de etichetarea obligatorie și armonizată a valorii 
nutriționale a produselor alimentare pe partea din față a ambalajului; profilurile se 
bazează pe date științifice riguroase, independente și actualizate, cu scopul ca 
consumatorii să înțeleagă conținutul și să fie corect informați, contribuind la reducerea 
bolilor populației și la creșterea unei generații sănătoase; subliniază că sunt importante 
informarea consumatorilor și clarificarea informațiilor, folosind în special un instrument 
ușor de înțeles și ținând cont de nevoile celor mai vulnerabile grupuri, precum 

1 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 111, 25.4.2019, p. 59.
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persoanele cu dizabilități și vârstnicii;

27. evidențiază că există mai multe sisteme de etichetare nutrițională pe partea din față a 
ambalajului utilizate în statele membre, subliniind, în același timp, avantajele etichetării 
armonizate în funcționarea pieței interne și pentru a asigura informarea și înțelegerea 
consumatorilor;

28. subliniază că fenomenul supraponderalității, care afectează aproape unul din doi adulți 
din UE, afectează negativ sănătatea și solicită acțiuni mai hotărâte pentru a se ajunge la 
regimuri alimentare mai echilibrate; recunoaște că experții internaționali din domeniul 
sănătății, în special cei din Organizația Mondială a Sănătății, au considerat etichetarea 
nutrițională pe partea din față a alimentelor preambalate ca unul dintre instrumentele 
care ajută consumatorii să facă alegeri alimentare informate și mai sănătoase, 
permițându-le să compare valoarea nutrițională a produselor și să ia decizii informate;

29. constată că în opinia consumatorilor cadrul de reglementare existent nu garantează pe 
deplin informații clare și ușor de înțeles despre valoarea nutrițională a produselor; 
salută, prin urmare, intenția Comisiei Europene de a examina și a propune noi 
modalități de a ameliora etichetarea nutrițională a produselor alimentare;

30. solicită Comisiei să analizeze necesitatea de a aplica condiții specifice și exceptări 
pentru anumite categorii de alimente sau de produse alimentare, precum uleiul de 
măsline, pentru cele cu etichete DOP, IGP și STG, precum și pentru produsele cu un 
singur ingredient; subliniază că este nevoie de măsuri adecvate și adaptate pentru a 
sprijini microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile din 
economia socială la aplicarea a acestei etichetări;

31. consideră că este fundamental să se răspundă cererilor constante și insistente ale 
consumatorilor, preluate și transmise în repetate rânduri de Parlamentul European de a 
fi mai bine informați despre originea produselor alimentare pe care le cumpără; în acest 
scop, s-ar putea lua în calcul să se introducă obligativitatea de a menționa pe etichetă 
țara de origine, printre altele, la miere, fructele de mare și ingredientele care intră în 
compoziția produselor procesate, respectându-se pe deplin integritatea pieței interne și 
pornind de la o evaluare de impact adecvată; consideră, în plus, că această etichetare ar 
putea fi lărgită, incluzând și date despre starea de bine a animalelor, sustenabilitate și 
nivelurile reziduurilor de pesticide, evitându-se însă etichetarea excesivă care ar putea 
crea confuzie în rândul consumatorilor; solicită așadar Comisiei să lucreze în strânsă 
cooperare cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară în acest scop; 
subliniază că produsele importate care nu respectă normele europene din domeniul 
mediului sau al sănătății pun în pericol sănătatea consumatorilor și creează o concurență 
neloială pentru producătorii europeni;

32. salută intenția Comisiei de a elabora un nou cadru pentru etichetarea sustenabilă a 
produselor alimentare; invită Comisia să definească metodologia și să specifice care 
dimensiuni ale sustenabilității vor fi acoperite;

33. subliniază că Regulamentul (UE) nr. 1169/20113 impune ca, în cazul în care se indică 
originea unui produs alimentar și aceasta este diferită de cea a ingredientului primar, 

3 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.
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trebuie specificată și originea ingredientului primar sau cel puțin trebuie menționat că 
aceasta diferă de originea produsului alimentar; subliniază că, în practică, acest lucru 
înseamnă că produsele ale căror ingrediente primare nu sunt de proveniență locală sau 
regională pot fi comercializate ca atare dacă originea acestor ingrediente primare care 
nu sunt de proveniență locală este indicată cu litere mici; subliniază că există un 
dezechilibru între vizibilitatea practicilor de marketing care utilizează denumiri și 
simboluri naționale, regionale și locale pentru produse ale căror ingrediente primare nu 
sunt de proveniență națională, regională sau locală și cerințele de etichetare ale UE; 
consideră că acest lucru poate fi înșelător, periclitând dreptul consumatorilor de a fi 
informați în mod corespunzător; invită Comisia să remedieze acest dezechilibru;

34. salută anunțul Comisiei de a revizui legislația privind materialele care intră în contact cu 
produsele alimentare, pentru a garanta sănătatea publică și un nivel mai ridicat de 
securitate a consumatorilor;

35. salută intenția Comisiei de a propune obiective obligatorii din punct de vedere juridic 
pentru reducerea risipei de alimente în UE; invită Comisia să clarifice normele actuale 
ale UE privind marcarea datei-limită de consum („a se consuma până la”) și a 
durabilității minimale („a se consuma de preferință înainte de”) pentru a preveni și a 
reduce risipa și pierderile de alimente și să asigure mai multă claritate, coerență și 
înțelegere în rândul consumatorilor; solicită, în această privință, Comisiei să promoveze 
o abordare multilaterală pentru a capacita consumatorii și a încuraja industria alimentară 
să aplice soluții practice pentru a accelera lupta împotriva risipei de alimente; observă 
că măsurile avute în vedere în acest scop și gestionarea deșeurilor nu ar trebui să 
implice costuri și sarcini administrative inutile disproporționate, pe care întreprinderile 
mai mici nu le pot suporta; constată că Parlamentul așteaptă cu nerăbdare scenariul de 
referință pentru a reduce risipa de alimente în întreaga UE;

36. sprijină Comisia în eforturile sale de combatere a fraudei și contrafacerii din sectorul 
alimentar, care induc în eroare consumatorii și denaturează concurența pe piața internă; 
consideră esențial să se înăsprească sancțiunile împotriva autorilor fraudelor, să se aloce 
resurse suficiente pentru a se intensifica controalele eficace și eficiente privind 
conformitatea calității produselor chiar în timpul pandemiei, să se asigure personalul 
necesar autorităților competente și autorităților vamale și să se amplifice schimburile de 
informații pe piața unică; solicită o mai bună aplicare a Regulamentului (UE) 
nr. 1169/2011, care să fie susținută de definiții juridice la nivelul UE ale conceptelor de 
„fraudă și infracțiune alimentară” și „contrafacere” ca practici înșelătoare ce ar putea fi 
considerate frauduloase;

37. reiterează că produsele alimentare cu dublu standard de calitate sunt inacceptabile și 
trebuie să fie eliminate complet pentru a evita discriminarea și inducerea în eroare a 
consumatorilor UE; consideră, prin urmare, că strategia „De la fermă la consumator” 
trebuie să includă dispoziții care să prevină standardul dublu de calitate a alimentelor și, 
în acest scop, invită Comisia să monitorizeze îndeaproape situația de pe piață și să 
propună o legislație specifică acolo unde este necesar; subliniază deopotrivă rolul 
organizațiilor de consumatori în identificarea acestor practici înșelătoare;

38. subliniază că deosebirile semnificative constatate în controalele efectuate asupra 
produselor din țări terțe, în procedurile vamale și politicile de sancționare de la punctele 
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de intrare ale UE în uniunea vamală produc adesea nu numai denaturări ale lanțurilor de 
aprovizionare cu alimente, ci și riscuri importante la adresa sănătății și siguranței 
consumatorilor pe piața unică; evidențiază că o abordare coordonată și armonizată a 
practicilor de concurență neloială și necesitatea unor standarde și practici alimentare 
aplicate uniform la toate punctele de intrare în UE, cu respectarea principiului 
precauției, este deosebit de importantă în asigurarea unui flux neîntrerupt al 
aprovizionării cu produse alimentare în toate statele membre, respectând totodată un 
standard ridicat al controalelor de securitate, care pot detecta și preveni riscurile 
sanitare, fitosanitare și biologice pe care le prezintă importurile din țări terțe;

39. insistă ca Comisia să se asigure că controalele vamale din întreaga UE respectă aceleași 
standarde, prin controale armonizate și standardizate, în coordonare cu statele membre 
și cu respectarea deplină a principiului subsidiarității; îndeamnă, în plus, Comisia să 
intensifice, la nivelul UE și la nivel internațional, cooperarea dintre autoritățile 
competente relevante, pentru a garanta controale armonizate și uniforme la toate 
punctele de intrare în Uniune și a asigura, astfel, trasabilitatea tuturor produselor 
alimentare;

40. invită Comisia să garanteze, printr-o politică comercială și vamală proactivă, că 
produsele alimentare importate pe piața unică respectă reglementările europene stricte 
de siguranță alimentară, pentru a proteja competitivitatea companiilor europene, în 
special a IMM-urilor, și integritatea pieței unice;

41. cere statelor membre o mai bună punere în aplicare a Directivei 2005/29/CE pentru a 
combate mai eficient mențiunile ecologice înșelătoare și nefondate de pe alimente, 
precum și atunci când se încheie contracte la distanță pe piețele online, astfel încât 
consumatorii să poată identifica mai ușor produsele respectuoase față de mediu; 
sugerează că acest lucru nu ar discrimina companiile care au depus eforturi lăudabile în 
protejarea mediului.
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