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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je med proizvajalci, predelovalci in trgovci na drobno v verigi preskrbe s
hrano neravnovesje moči, ki ga povzročajo razlike v ekonomski velikosti, tržni moči 
in mestu v verigi; poudarja, da bodo uravnovešeni trgovinski odnosi izboljšali 
delovanje verige preskrbe s hrano in koristili potrošnikom;

2. meni, da ima ugotovljeno nesimetrično odzivanje med razvojem cen osnovnih 
proizvodov in maloprodajne cene hrane negativne posledice za verigo preskrbe s 
hrano, saj lahko potrošnikom onemogoči, da bi izkoristili ugodnosti nižjih cen; 
poudarja, da je večja preglednosti po vsej verigi bistvena za izboljšanje konkurence in 
odpornosti na nestanovitnost cen;

3. Komisija bo sodelovala z državami članicami pri postavljanju pogodbenih odnosov na 
varnejše temelje, tako da bodo lahko pogodbene stranke izkoristile vse ugodnosti, ki 
jih prinaša enotni trg, in hkrati obdržale pogodbeno svobodo; poziva Komisijo, naj 
pripravi neobvezne standardne pogodbe za agroživilski sektor;

4. pozdravlja odločitev Komisije, da razširi naloge in članstvo skupine na visoki ravni za 
konkurenčnost agroživilske industrije; poziva Komisijo, naj povabi skupine 
potrošnikov k sodelovanju, in poziva različne platforme na forumu, naj spodbujajo 
izmenjavo informacij in zgledov najboljše prakse ter razvijejo prostovoljne kodekse 
dobre trgovinske prakse za vse akterje v verigi preskrbe s hrano;

5. spodbuja uvedbo varuhov človekovih pravic v vseh državah članicah, ki bodo 
posredovali v sporih med trgovci na drobno in dobavitelji, preiskovali pritožbe in 
dajali priporočila, kako izboljšati skladnost z zakonodajo in prostovoljnimi kodeksi;

6. poudarja, da bosta boljše poznavanje pogodbenih pravic in strožje ukrepanje proti 
nepošteni pogodbeni praksi pripomogla k preprečevanju tovrstne prakse; zahteva 
informacijsko kampanjo, ki bo vse akterje v verigi preskrbe s hrano, zlasti pa kmete, 
seznanila z njihovimi pravicami in najpogostejšimi vrstami nepoštene prakse.


