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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Evropske komisije z naslovom Bolje delujoča veriga preskrbe s 
hrano v Evropi, saj priznava, da obstajajo velika neravnovesja moči med tistimi, ki v njej 
delujejo, vendar meni, da ukrepi, predlagani v navedenem sporočilu, ne zadostujejo za 
reševanje te problematike;

2. obžaluje, da ni povezave med visokimi potrošniškimi cenami in tistimi, ki se plačujejo 
evropskim kmetom, ter ugotavlja, da je treba doseči pravičnejšo porazdelitev dodane 
vrednosti po posameznih členih verige;

3. poziva k izvajanju evropske strategije, s katero bi se izboljšala pogajalska moč 
najšibkejših členov v verigi, zlasti v primarnem sektorju; meni, da je treba med drugim 
spremeniti evropsko konkurenčno pravo in uskladiti smernice, ki jih uporabljajo 
nacionalni konkurenčni organi, ter pri tem upoštevati posebnosti kmetijskega sektorja;

4. terja katalogizacijo tržnih zlorab, kot so prodaja pod ceno in prodajne provizije, ter da jih 
Evropska unija izrecno prepove; poziva k izdelavi javnega seznama podjetij, ki ne 
spoštujejo pravil, in izvajanju sistema sankcij;

5. še posebej poudarja, da je treba okrepiti evropsko zakonodajo o zamudah pri plačilih 
dobaviteljem, tako za pogodbe, sklenjene z javnimi subjekti, kot tiste z zasebnimi 
partnerji; hkrati zahteva, da se na evropski ravni uvedejo ukrepi za preprečevanje 
nelojalne konkurence pri trženju lastnih znamk distribucijskih podjetij;

6. meni, da je treba podpreti večjo vključenost posameznih členov verige v medpanožne 
organizacije, izdelati kodekse dobre prakse in prostovoljne standardne pogodbe z 
možnostjo, da države članice v nekaterih primerih, zlasti pri pokvarljivem blagu, 
zahtevajo njihovo obvezno izpolnitev. 


