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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по земеделие и развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва неравномерното разпределение на силите във веригата на предлагане 
на храни между производителите, преработвателите и търговците на дребно, 
което се дължи на различия в икономическия мащаб, пазарната мощ и 
положението във веригата; подчертава, че балансираните търговски отношения 
ще подобрят функционирането на веригата на предлагане на храни и ще бъдат в 
полза на потребителите;

2. счита, че асиметричната реакция, наблюдавана между промените на цените на 
основните селскостопански продукти и потребителските цени на храните, има 
отрицателни последствия за веригата на предлагане на храни, тъй като може да 
възпрепятства потребителите да се възползват от по-ниски цени; подчертава, че 
повишаването на прозрачността по веригата е от основно значение, за да се 
подобри конкуренцията и устойчивостта спрямо нестабилността на цените;

3. призовава Комисията и държавите-членки да предоставят по-сигурна основа за 
договорните отношения, така че всички участници да имат възможност да се 
възползват в пълна степен от единния пазар, като същевременно запазват 
свободата си на договаряне; призовава Комисията да изготви стандартни 
договори за доброволно използване за сектора на селскостопанските хранителни 
продукти;

4. приветства решението на Комисията за разширяване на мандата и състава на 
Групата на високо равнище по въпросите на конкурентоспособността на сектора 
на селскостопанските хранителни продукти; призовава Комисията да покани да 
участват асоциации на потребителите и отправя искане различните инициативи 
в рамките на този форум да насърчават обмена на информация и най-добрите 
практики и да разработят доброволни кодекси за добри търговски практики за 
всички участници във веригата на предлагането на храни;

5. насърчава установяването във всички държави-членки на омбудсмани, които да 
разглеждат споровете между търговци на дребно и доставчици, да разглеждат 
жалбите и да отправят препоръки относно начините за по-добро спазване на 
законодателството и доброволните кодекси; 

6. подчертава, че една по-добра информираност относно договорните права и по-
решителни действия срещу нелоялните практики на договаряне ще допринесат 
за предотвратяването на такива практики; отправя искане за организиране на 
информационна кампания в рамките на веригата на предлагането на храни, за да 
бъдат осведомени всички участници, и по-специално земеделските стопани, 
относно техните права, както и относно най-често срещаните нелоялни 
търговски практики.


