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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar den obalans vad gäller inflytande som råder i 
livsmedelsförsörjningskedjan mellan producenter, bearbetningsföretag och detaljhandeln 
och som orsakas av skillnader i ekonomisk storlek, marknadsbetydelse och placering i 
kedjan. Parlamentet betonar att balanserade handelsrelationer kommer att förbättra 
livsmedelsförsörjningskedjans funktionssätt och vara till gagn för konsumenterna.

2. Europaparlamentet anser att den asymmetri som konstaterats mellan råvaruprisets och 
konsumentprisets utveckling får negativa följder för livsmedelsförsörjningskedjan eftersom 
den kan hindra konsumenterna från att dra nytta av lägre priser. Ökad insyn i hela kedjan 
är ytterst viktig för att öka konkurrensen och bättre stå emot prisvolatiliteten.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att lägga en stabilare 
grund för de kontraktsmässiga förhållandena, så att alla parter fullt ut kan dra nytta av den 
inre marknaden samtidigt som de bevarar sin frihet att ingå avtal. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta frivilliga standardkontrakt för jordbruksnäringen och 
livsmedelsindustrin.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut om utvidgat mandat och medlemskap 
för högnivågruppen för livsmedelsindustrins konkurrenskraft. Parlamentet önskar att 
kommissionen ska uppmana konsumentgrupper att delta, och vill att de olika plattformerna 
inom forumet ska främja utbyte av information och bästa praxis samt utarbeta frivilliga 
koder för god handelspraxis för alla aktörer inom livsmedelsförsörjningskedjan.

5. Europaparlamentet uppmuntrar inrättande i alla medlemsstater av ombudsmän som kan 
lösa tvister mellan detaljister och producenter, utreda klagomål och utfärda 
rekommendationer om hur man kan nå förbättrad överensstämmelse med lagstiftning och 
frivilliga uppförandekoder.

6. Europaparlamentet betonar att en ökad medvetenhet om avtalade rättigheter och mer 
kraftfulla åtgärder mot orättvis avtalspraxis kommer att bidra till att sådan praxis 
förhindras. Parlamentet efterlyser en informationskampanj som kan informera alla aktörer i 
livsmedelsförsörjningskedjan, i synnerhet jordbrukarna, om deras rättigheter och om de 
vanligaste typerna av orättvis handelspraxis.


