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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí nerovnováhu v potravinovém řetězci mezi výrobci, zpracovateli 
a maloobchodníky způsobenou rozdíly v ekonomické velikosti, tržní síle a pozici 
v řetězci; zdůrazňuje, že vyvážené obchodní vztahy zlepší fungování potravinového 
řetězce a budou ku prospěchu spotřebitelům;

2. domnívá se, že zaznamenaná asymetrická reakce mezi zbožím a vývojem 
spotřebitelských cen má negativní dopad na potravinový řetězec a může zabránit 
spotřebitelům profitovat z nižších cen; zdůrazňuje, že zvyšování transparentnosti 
v celém řetězci je klíčem ke zlepšení hospodářské soutěže a zvýšení odolnosti vůči 
kolísání cen;

3. vyzývá Komisi a členské státy k lepšímu zabezpečení smluvních vztahů tak, aby 
všichni účastníci byli schopni plně využívat výhody jednotného trhu, přičemž jejich 
smluvní volnost zůstane zachována; vyzývá Komisi k přípravě dobrovolných 
standardních smluv pro zemědělsko-potravinářské odvětví;

4. vítá rozhodnutí Komise rozšířit mandát skupiny na vysoké úrovni pro 
konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského průmyslu a členství v této skupině;  
žádá Komisi, aby vyzvala spotřebitelské skupiny k účasti, a dále žádá, aby různé 
platformy v rámci fóra podporovaly sdílení informací a nejlepších postupů 
a dobrovolně rozvíjely kodexy řádných obchodních praktik v potravinovém řetězci;

5. podporuje zřízení funkce ombudsmana ve všech členských státech, jenž by rozhodoval 
o sporech mezi maloobchodníky a dodavateli, prošetřoval stížnosti a vydával 
doporučení, jak zlepšit dodržování právních předpisů a dobrovolných kodexů;

6. zdůrazňuje, že lepší znalost smluvních práv a důraznější postup proti nekalým 
smluvním praktikám přispěje k jejich prevenci; žádá, aby byla zahájena informační 
kampaň, která bude všechny účastníky, především zemědělce působící v potravinovém 
řetězci, informovat o jejich právech a také o nejčastějších nekalých obchodních 
praktikách.


