
PA\812552SV.doc PE440.189v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2009/2237(INI)

14.4.2010

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över skäliga inkomster för jordbrukarna: En bättre fungerande 
livsmedelsförsörjningskedja i Europa

(2009/2237(INI))

Föredragande: Esther Herranz García



PE440.189v01-00 2/3 PA\812552SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\812552SV.doc 3/3 PE440.189v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar Europeiska kommissionens meddelande ”En bättre 
fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa” och inser att det finns betydande 
maktobalanser mellan de olika aktörerna. Parlamentet anser emellertid att de åtgärder som 
föreslås i meddelandet är otillräckliga för att bemöta detta problem.

2. Europaparlamentet beklagar att de höga konsumentpriserna inte står i relation till de priser 
som de europeiska jordbrukarna erhåller, och påpekar att det därför är nödvändigt att 
uppnå en mer rättvis fördelning av mervärdet mellan de olika länkarna i kedjan.

3. Europaparlamentet efterlyser en EU-strategi för att förbättra förhandlingspositionen för de 
svagaste länkarna i kedjan, särskilt för primärsektorn. Parlamentet anser att det bland 
annat är nödvändigt att ändra EU:s konkurrenslagstiftning och harmonisera de nationella 
behöriga myndigheternas olika arbetsmetoder, samtidigt som hänsyn tas till
jordbrukssektorns särdrag.

4. Europaparlamentet efterlyser en klassificering av otillbörliga affärsmetoder på marknaden, 
såsom försäljning till förlustpris eller försäljningsprovisioner, och att dessa uttryckligen 
förbjuds av EU. Parlamentet efterfrågar att en offentlig förteckning upprättas över de 
företag som inte följer reglerna och att ett sanktionssystem införs.

5. Europaparlamentet betonar behovet av att stärka EU-lagstiftningen om dröjsmål i 
betalningen till leverantörer, både när det gäller avtal med offentliga organ och med 
privata företag. Parlamentet kräver också att det införs åtgärder på EU-nivå för att undvika 
otillbörliga konkurrensmetoder i distributionsföretagens marknadsföring av egna 
varumärken.

6. Europaparlamentet ser det som nödvändigt att främja en bättre integration av de enskilda 
länkarna i branschorganisationer, fastställa god praxis och skapa frivilliga 
standardkontrakt, med möjlighet för medlemsstaterna att i vissa fall, framför allt för 
produkter med kort hållbarhet, kräva att dessa tillämpas obligatoriskt.


