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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει την έλλειψη ισορροπίας δυνάμεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 
μεταξύ παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων λιανικής, εξαιτίας των διαφορών που 
υπάρχουν στο οικονομικό μέγεθος, στην ισχύ στην αγορά και στη θέση τους στην 
αλυσίδα εφοδιασμού· τονίζει ότι οι ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις θα βελτιώσουν τη 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και θα είναι προς το συμφέρον των 
καταναλωτών·

2. θεωρεί ότι η ασύμμετρη εξέλιξη των τιμών βασικών γεωργικών προϊόντων σε σχέση με 
τις τιμές των ειδών διατροφής για τον καταναλωτή έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, εφόσον δεν επιτρέπει στους καταναλωτές να 
επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές· τονίζει ότι η αύξηση της διαφάνειας κατά μήκος 
της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων είναι απαραίτητη για την ενθάρρυνση του 
ανταγωνισμού και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην αστάθεια των τιμών·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να φροντίσουν να τεθούν οι συμβατικές σχέσεις σε 
ασφαλέστερη βάση, ούτως ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι σε θέση να 
επωφελούνται πλήρως από τα οφέλη που προσφέρει η ενιαία αγορά, με παράλληλη 
διατήρηση της συναλλακτικής τους ελευθερίας· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
τυποποιημένες συμβάσεις προαιρετικού χαρακτήρα για τον τομέα των γεωργικών 
προϊόντων διατροφής·

4. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να διευρύνει το πεδίο και την εντολή της 
υφιστάμενης ομάδας υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 
γεωργικών προϊόντων διατροφής· καλεί την Επιτροπή να προσκαλέσει ομάδες 
καταναλωτών να συμμετάσχουν σε αυτήν και ζητεί να προωθηθεί, στο πλαίσιο του 
φόρουμ, η ανταλλαγή πληροφοριών και των βέλτιστων πρακτικών, και να καταρτιστούν 
προαιρετικοί κώδικες καλής εμπορικής πρακτικής που θα αφορούν όλους τους 
παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

5. ενθαρρύνει την εγκατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη διαμεσολαβητών για τη διευθέτηση 
των διαφορών μεταξύ των φορέων λιανικού εμπορίου και των προμηθευτών, την 
διερεύνηση των καταγγελιών και την υποβολή συστάσεων για τη βελτίωση της 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τους προαιρετικούς κώδικες·

6. τονίζει ότι η καλύτερη γνώση σχετικά με τα συμβατικά δικαιώματα και μια πιο δυναμική
αντιμετώπιση των αθέμιτων συμβατικών πρακτικών θα συμβάλει στην πρόληψη 
παρόμοιων πρακτικών· ζητεί την πραγματοποίηση μίας ενημερωτικής εκστρατείας προς 
όλους τους παράγοντες -και ειδικότερα τους γεωργούς- της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων σχετικά με τα δικαιώματά τους καθώς και σχετικά με τις πιο συχνές αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές.


