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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker den styrkemæssige ulighed mellem producenter, forarbejdningsvirksomheder 
og detailhandlere i fødevareforsyningskæden, der skyldes forskelle i økonomisk størrelse, 
markedsstyrke og position i kæden; understreger, at mere jævnbyrdige handelsmæssige 
forbindelser vil forbedre fødevareforsyningskædens effektivitet og være til gavn for 
forbrugerne;

2. mener, at den asymmetriske reaktion, der er observeret i prisudviklingen mellem råvare-
og forbrugerfødevarepriser, har negative konsekvenser for fødevarekæden, da den kan 
forhindre forbrugerne i at opnå lavere priser; understreger, at øget gennemsigtighed i 
kæden er afgørende for at forbedre konkurrencen og modstandsdygtigheden over for 
prisudsving;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe et mere solidt grundlag for de 
kontraktmæssige forhold, således at alle aktører kan høste det fulde udbytte af det indre 
marked og samtidig bevare deres frihed til at indgå aftaler; opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde frivillige standardkontrakter for landbrugsfødevaresektoren;

4. glæder sig over Kommissionens beslutning om at udvide mandatet og medlemskabet af 
Gruppen på Højt Plan om Fødevareindustriens Konkurrenceevne; opfordrer 
Kommissionen til at indbyde forbrugergrupper til at deltage og anmoder de forskellige 
platforme i forummet om at fremme informationsudveksling og bedste praksis og om at 
udvikle frivillige regelsæt for god handelspraksis for alle aktører i 
fødevareforsyningskæden;

5. tilskynder til oprettelse af ombudsmandsinstitutioner i alle medlemsstater, der kan afgøre 
tvister mellem forhandlere og leverandører, undersøge klager og komme med anbefalinger 
til, hvordan man kan forbedre overholdelsen af lovgivning og frivillige regelsæt;

6. understreger, at bedre forståelse af kontraktlige rettigheder og stærkere indsats mod 
urimelige kontraktvilkår vil bidrage til at forebygge tvister og klager;  efterspørger en 
oplysningskampagne, der informerer alle aktører, særlig landmænd, inden for 
fødevareforsyningskæden om deres rettigheder samt den mest udbredte urimelige 
handelspraksis.


