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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst op de ongelijke machtsverhoudingen die in de voedselvoorzieningsketen bestaan 
tussen producenten, verwerkende industrie en detailhandelaren en die het gevolg zijn van 
de verschillen in economische omvang, marktmacht en positie in de keten; onderstreept 
dat evenwichtige marktverhoudingen de werking van de voedselvoorzieningsketen zullen 
verbeteren en ten goede zullen komen aan de consumenten;

2. is van oordeel dat de asymmetrische ontwikkeling die vastgesteld kan worden tussen het 
verloop van de prijzen van landbouwgrondstoffen en de consumentenprijzen van 
voedingsmiddelen negatieve gevolgen heeft voor de voedselvoorzieningsketen, daar zij
kan verhinderen dat de consumenten profiteren van lagere prijzen; benadrukt dat een 
grotere transparantie op elk niveau in de keten van cruciaal belang is om de mededinging 
te verbeteren en de keten beter bestand te maken tegen prijsvolatiliteit;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de contractuele betrekkingen van een steviger 
basis te voorzien, zodat alle belanghebbenden optimaal kunnen profiteren van de interne 
markt en tegelijkertijd hun contractvrijheid behouden; verzoekt de Commissie vrijwillige 
standaardcontracten voor de voedingsmiddelenindustrie op te stellen;

4. begroet het besluit van de Commissie om het takenpakket en lidmaatschap van de Groep 
op hoog niveau inzake het concurrentievermogen van de voedingsmiddelenindustrie uit te 
breiden; verzoekt de Commissie om ook consumentenorganisaties uit te nodigen tot
deelname en stelt voor dat de verschillende secties van de groep de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken bevorderen en vrijwillige codes van goede 
handelspraktijken opstellen voor alle belanghebbenden in de voedselvoorzieningsketen;

5. pleit voor de instelling in alle lidstaten van ombudsmannen die bemiddelen in geschillen 
tussen detailhandelaren en leveranciers, klachten onderzoeken en aanbevelingen doen 
over de wijze waarop de naleving van de wetgeving en vrijwillige codes verbeterd kan 
worden;

6. beklemtoont dat een beter besef van de contractuele rechten en een krachtiger optreden 
tegen oneerlijke contractuele praktijken ertoe zal bijdragen dergelijke praktijken te 
voorkomen; wenst dat een voorlichtingscampagne op touw wordt gezet om alle 
belanghebbenden in de voedselvoorzieningsketen, en met name de boeren, te wijzen op 
hun rechten en de meest gangbare oneerlijke handelspraktijken aan de kaak te stellen.


