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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa nierówny układ sił w łańcuchu dostaw żywności pomiędzy producentami, 
przetwórcami i detalistami spowodowany różnicami w wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa, sile rynkowej i pozycji w łańcuchu; podkreśla, że zrównoważone 
stosunki handlowe poprawią funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności i przyniosą 
korzyści konsumentom;

2. uważa, że asymetryczna reakcja zaobserwowana pomiędzy zmianami cen towarów 
a zmianami konsumpcyjnych cen żywności ma negatywne skutki dla łańcucha dostaw 
żywności, jako że może to uniemożliwić konsumentom korzystanie z niższych cen; 
podkreśla, że zwiększona przejrzystość łańcucha dostaw żywności jest potrzebna 
do zwiększenia konkurencji i poprawy odporności na zmienność cen;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do nadania silniejszej podstawy warunkom 
umownym, tak aby wszystkie podmioty mogły czerpać pełne korzyści z jednolitego 
rynku, zachowując jednocześnie swobodę zawierania umów; wzywa Komisję 
do przygotowania dobrowolnych standardowych umów dla sektora rolno-
spożywczego;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o rozszerzeniu kompetencji i składu 
Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego; 
wzywa Komisję, by zachęcała stowarzyszenia konsumenckie do udziału w tym forum 
oraz zwraca się do rozmaitych platform w ramach tego forum o propagowanie 
wymiany informacji i najlepszych praktyk i opracowanie dobrowolnych zasad 
dobrych praktyk handlowych dla wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw 
żywności;

5. zachęca do powołania rzeczników praw obywatelskich we wszystkich państwach 
członkowskich, którzy rozstrzygaliby spory między detalistami a dostawcami, 
rozpatrywali skargi i przedstawiali zalecenia na temat ściślejszego przestrzegania 
przepisów ustawodawstwa i dobrowolnych zasad;

6. podkreśla, że szerzenie wiedzy na temat praw wynikających z umów oraz 
skuteczniejsze działania mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom 
umownym przyczynią się do zapobiegania takim praktykom; zwraca się 
o przeprowadzenie kampanii informującej wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw 
żywności, a w szczególności rolników, o ich prawach i najbardziej powszechnych 
nieuczciwych praktykach handlowych.


