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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά
(2010/2109(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2010 με τίτλο 
«Παρακολούθηση της αγοράς εμπορίου και διανομής - «Προς μια πιο αποτελεσματική 
και πιο δίκαιη εσωτερική αγορά εμπορίου και διανομής για το 2020» (COM(2010)0355), 
και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με τις υπηρεσίες εμπορίου 
και διανομής στην εσωτερική αγορά (SEC(2010)0807),

– έχοντας υπόψη τις απαντήσεις στη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με την 
έκθεση παρακολούθησης της αγοράς εμπορίου και διανομής (από τις 5 Ιουλίου έως τις 
10 Σεπτεμβρίου 2010),

– έχοντας υπόψη τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για μια πλέον αποτελεσματική και 
δίκαιη αγορά λιανικού εμπορίου για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που διεξήχθη 
από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών στις
25 Ιανουαρίου 2011,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την έκθεση παρακολούθησης της 
αγοράς εμπορίου και διανομής – προς μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη εσωτερική 
αγορά εμπορίου και διανομής για το 2020’,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο 
«Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά – Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με 
υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας: 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από 
κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» 
(COM(2010)0608),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του καθηγητή Mario Monti της 9ης Μαΐου 2010 με τίτλο 
«Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά»,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με 
την «Πράξη της ενιαίας αγοράς»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με 
«Έξυπνη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2010)0543),

– έχοντας υπόψη την τέταρτη έκδοση του «Πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές 
– κάνοντας τις αγορές να δουλεύουν για τους καταναλωτές (φθινοπωρινή έκδοση –
Οκτώβριος 2010), και την πέμπτη έκδοση της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων για 
τους καταναλωτές – Καταναλωτές στο σπίτι στην ενιαία αγορά (εαρινή έκδοση –
Μάρτιος 2011),

– έχοντας υπόψη την 21η έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για την εσωτερική αγορά που 
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δημοσιεύθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 
2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2008 με τίτλο 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις: Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη» 
(COM(2008)0394),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008 , για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την 
εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν 
νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 
3052/95/ΕΚ2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008 , για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης 
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου3,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008 , για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για 
την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά5,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 22ας Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών(A7-0038/2011),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο έκθεσης της 26ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τη διακυβέρνηση 
και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά (2010/2289(INI)),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο έκθεσης της 13ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μία Ενιαία 
Αγορά για τις Επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη (2010/2277(INI)),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο έκθεσης της 12ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την Ενιαία 
                                               
1 ΕΕ L 48, 23.2.2011, σ. 1.
2 ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 21.
3 ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 30.
4 ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 82.
5 ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 36.
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Αγορά για τους Ευρωπαίους (2010/2278(INI)),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το μέλλον της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20 Μαΐου 2010 για τη δημιουργία μιας ενιαίας 
αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9 Μαρτίου 2010 για την προστασία των 
καταναλωτών4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9 Μαρτίου 2010 σχετικά με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9 Μαρτίου 2010 σχετικά με το SOLVIT6,

– έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με "τη διερεύνηση 
και την αντιμετώπιση κατάχρησης εξουσίας μεγάλων σουπερμάρκετ που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση"7,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άνεμος προστατευτισμού που εμφανίζεται σε όλη την Ευρώπη 
είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική οικονομία θα πρέπει να επανατοποθετηθεί στο 
κέντρο της πολιτικής ατζέντας ώστε να ελευθερώσει το πλήρες δυναμικό της ενιαίας 
αγοράς,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά εμπορίου και διανομής αποτελεί ουσιώδες συστατικό 
στοιχείο της δέσμευσής μας για την επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς,

Ένα όραμα για ανταγωνισμό, ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης

1. Υπογραμμίζει ότι ο τομέας της αγοράς εμπορίου και διανομής αποτελεί βασικό μέσο 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0384.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0320.
3 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0186.
4 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0046.
5 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0051.
6 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0047.
7 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0054 
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προώθησης για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τις θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη και διαδραματίζει ένα ρόλο κλειδί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020·

2. επισημαίνει ότι οι έμποροι λιανικής πώλησης προσφέρουν διαφοροποιημένους και 
σύγχρονους τρόπους πώλησης αγαθών και υπηρεσιών και συμβάλλουν στις επιλογές του 
καταναλωτή και σε ευέλικτες ευκαιρίες απασχόλησης, ειδικότερα για τους νέους·

3. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν την υψηλότερη πολιτική σημασία στον τομέα 
εμπορίου και διανομής ως πυλώνα της Πράξης για την ενιαία αγορά·

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το συντονισμό που θα καλύπτει όλες τις πολιτικές και 
θα προβαίνει σε μια ολιστική μακροπρόθεσμη προσέγγιση του τομέα λιανικού εμπορίου 
και διανομής·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σημαντικά εμπόδια εξακολουθούν να 
παρεμποδίζουν τον εν λόγω τομέα από την επίτευξη του πλήρους δυναμικού του· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αυτά χωρίς καθυστέρηση·

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι προμηθευτές έχουν από 
κοινού ευθύνη για την επίτευξη μιας πλέον αποτελεσματικής και δίκαιας αγοράς στον 
τομέα του λιανικού εμπορίου και της διανομής·

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει κυρίως επικέντρωση στην αποτελεσματική υλοποίηση 
των αρχών της Συνθήκης, στους υφιστάμενους κανόνες και μέσα για την εσωτερική 
αγορά, και την αυτορύθμιση, παρά σε μια προσέγγιση κανονιστικού τύπου·

Άρση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών

8. Εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι εθνικοί περιοριστικοί κανόνες, 
διαφορετική ερμηνεία και ανεπαρκής εφαρμογή εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι απαιτήσεις για 
συμπληρωματικές δοκιμές και καταχωρήσεις, η μη αναγνώριση πιστοποιητικών και 
προτύπων, οι εδαφικοί περιορισμοί εφοδιασμού και άλλα παρόμοια μέτρα δημιουργούν 
πρόσθετες δαπάνες για τους καταναλωτές και για τους εμπόρους λιανικών προϊόντων, 
κυρίως τις ΜΜΕ·

9. αναγνωρίζει την ανάγκη να αναλυθούν περαιτέρω οι διαφορές τιμών στην ΕΕ, με σκοπό 
να εξασφαλιστεί διαφάνεια για τους καταναλωτές όσον αφορά τις τιμές, με την επιφύλαξη 
των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων και των κανόνων στον τομέα της αγοράς 
εργασίας·

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν πλήρως και ορθά την εσωτερική αγορά –
ιδίως σε ό,τι αφορά τη δέσμη για τα προϊόντα, την οδηγία για τις υπηρεσίες, την οδηγία 
για τις καθυστερήσεις πληρωμών, την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις μικρές 
επιχειρήσεις - Small Business Act – καθώς και να άρουν επικαλύψεις και να μειώσουν τα 
διοικητικά βάρη·

11. καλεί την Επιτροπή να ελέγχει περισσότερο τα κράτη μέλη με σκοπό να μειώσει το 
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έλλειμμα μεταφοράς της νομοθεσίας και να εξασφαλίσει την αποτελεσματική, αμοιβαία 
αναγνώριση των αγαθών και των υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
επίσης την απλοποίηση των υφιστάμενων κανόνων·

12. ενθαρρύνει τις ομοσπονδίες επιχειρήσεων να παράσχουν, με την υποστήριξη της 
Επιτροπής, περισσότερες πληροφορίες, εκπαίδευση και νομικές συμβουλές στα 
ενεχόμενα μέρη σχετικά με τα δικαιώματά τους και τα μέσα στη διάθεσή τους, όπως το 
SOLVIT·

13. υπογραμμίζει ότι ένα κατατετμημένο σύστημα πληρωμών αποτελεί εμπόδιο όσον αφορά 
το εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το SEPA με σκοπό να αναπτύξει μια βασική 
υπηρεσία στον τομέα των πληρωμών που θα είναι διαθέσιμη για όλες τις κάρτες, θα 
αυξάνει τη διαφάνεια σχετικά με τις δαπάνες συναλλαγών και θα μειώνει τις 
διατραπεζικές προμήθειες, εξασφαλίζοντας ταχύτερες τραπεζικές μεταφορές και 
εμβάσματα εντός της ΕΕ·

Καθιστώντας την πρόσβαση στην αγορά πιο προσιτή για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των πολιτών 
και τα ΜΜΕ σχετικά με την αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη μείωση των τοπικών 
καταστημάτων και αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες και κέντρα πόλεων· 
υπογραμμίζει ότι η χωροταξία για τα καταστήματα στον τομέα του λιανικού εμπορίου δεν 
θα πρέπει να στερήσει την ελευθερία επιλογής από τους καταναλωτές·

15. θεωρεί ότι η προσβασιμότητα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πλήρη σεβασμό της 
επικουρικότητας· υπογραμμίζει όμως, ότι η τοπική χωροταξία δεν θα πρέπει να οδηγήσει 
σε καταστρατήγηση της οδηγίας περί υπηρεσιών και να δημιουργήσει κρυφά εμπόδια 
στην εγκατάσταση εμπόρων λιανικής πώλησης·

16. υπογραμμίζει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα του εμπορίου
στο κατάστημα και ότι θα πρέπει να αναληφθεί κατάλληλη δράση για να αναπτυχθεί 
πλήρως το δυναμικό του· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην επικείμενη 
ανακοίνωση για το ηλεκτρονικό εμπόριο μέτρα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, 
απλοποιώντας ιδιαίτερα τη διασυνοριακή καταχώριση ονομάτων ιστοθέσεων, 
βελτιώνοντας τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών και διευκολύνοντας τη 
διασυνοριακή είσπραξη απαιτήσεων·

17. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι υφίσταται ένας σημαντικός αριθμός εμποδίων 
όσον αφορά την ελευθερία εγκατάστασης στην ΕΕ των εμπόρων λιανικών πωλήσεων· 
εκφράζει την ανησυχία του, κυρίως, για ορισμένους εθνικούς νόμους που αφορούν το 
εμπόριο και τη φορολογία, που αποτελούν μια de facto διάκριση εναντίον αλλοδαπών 
εμπόρων λιανικών πωλήσεων·

18. καλεί την Επιτροπή να δράσει πλέον αποφασιστικά σε σχέση με οποιοδήποτε κράτος 
μέλος το οποίο παραβιάζει τις αρχές της εσωτερικής αγοράς, να επιταχύνει τη διαδικασία 
επί παραβάσει μέσω μιας προσέγγισης "fast track" και να αναφέρει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάθε έξι μήνες για τις περιπτώσεις που έχουν επιλυθεί στον τομέα του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής·
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Αντιμετώπιση συμβατικών και εμπορικών πρακτικών στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων

19. επαναβεβαιώνει ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η ελευθερία στον τομέα των 
συμβάσεων αποτελούν στοιχεία κλειδί για την καλή λειτουργία της αγοράς εμπορίου και 
διανομής·

20. αναγνωρίζει ότι οι εταιρείες έχουν διαφορετική δύναμη όσον αφορά την ισχύ τους στην 
αγορά, ότι χρειάζεται να δρουν κατά τρόπο οικονομικά υγιή και ότι η ΕΕ χρειάζεται 
οικονομικούς πρωταθλητές που θα συναγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο·

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα θέση στην 
αγορά από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι επιβάλλουν καταχρηστικούς 
όρους σε μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. μέσω μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, ελέγχου τιμών και διαγραφής από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι η 
συνολική αλυσίδα προσφοράς του λιανικού εμπορίου και της διανομής επηρεάζεται από 
παρόμοιες πρακτικές·

22. τονίζει ότι η ανάπτυξη ιδιωτικών σημάτων δεν θα πρέπει να επηρεάζει την επιλογή του 
καταναλωτή ή τη δυνατότητα για τις ΜΜΕ να επεκτείνονται·

23. θεωρεί ότι «η παρασιτική αντιγραφή» που είναι δυνατόν να προκύπτει από το διπλό ρόλο 
του λιανέμπορου, τόσο ως πελάτη όσο και ως ανταγωνιστή των κατασκευαστών 
επώνυμων σημάτων, είναι μια απαράδεκτη πρακτική η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
χωρίς καθυστέρηση·

24. αναγνωρίζει την ανάγκη για πιο εξισορροπημένες σχέσεις και διαφάνεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού του λιανικού εμπορίου· υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει μετακίνηση από 
την αντιπαράθεση στο διάλογο που θα βασίζεται σε γεγονότα, με σκοπό να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να καταλήξουμε σε πλέον δίκαιες διαπραγματεύσεις 
με ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους·

25. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιβάλουν πλήρως και με συνέπεια τη
νομοθεσία περί ανταγωνισμού, και, όπου αυτή εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο, τη
νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και τους νόμους για την προστασία του
ανταγωνισμού (νομοθεσία anti trust)·

26. υποστηρίζει την εξαιρετική εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από την ομάδα
εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές πρακτικές B2B (επιχείρηση προς επιχείρηση) του 
φόρουμ υψηλού επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων, ειδικότερα για τον καθορισμό, την αναφορά και την αξιολόγηση του τι 
αποτελεί προφανή αθέμιτη εμπορική πρακτική, βασισμένη σε δεδομένα και συγκεκριμένα 
παραδείγματα·

27. αναγνωρίζει την ανάγκη που έχει εκφραστεί από ορισμένους φορείς να υπάρξει μια 
ευρύτερη και οριζόντια προσέγγιση, που θα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής πέρα από τη 
βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων· καλεί την Επιτροπή και τις ομοσπονδίες 
επιχειρήσεων, βασισμένες στην τρέχουσα εργασία της ομάδας εμπειρογνωμόνων, να 
εξερευνήσουν τις δυνατότητες για τη δημιουργία ενός νέου ανοικτού τύπου φόρουμ που 
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θα επικεντρώνεται στο λιανικό εμπόριο και τη διανομή ως σύνολο·

28. υποστηρίζει με σθένος, ταυτόχρονα, την εντατική εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από 
τις ομοσπονδίες των λιανεμπόρων και των προμηθευτών για να καθιερώσουν έναν 
ανεπίσημο διάλογο και μηχανισμούς τακτικής διαβούλευσης. όπως προβλέπεται από τη 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού· χαιρετίζει την εθελοντική πρωτοβουλία τους να 
συμφωνήσουν σε μια δήλωση κοινών αρχών σχετικά με καλές πρακτικές στον τομέα του 
εμπορίου για όλη την αλυσίδα εφοδιασμού του λιανικού εμπορίου·

29. σημειώνει με ανησυχία ότι τα υφιστάμενα νομικά μέσα δεν χρησιμοποιούνται πλήρως, 
ιδιαίτερα από τις ΜΜΕ, για να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους, λόγω της οικονομικής 
τους εξάρτησης και της ανησυχίας απώλειας εργασιών· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη καθώς και τις ομοσπονδίες των επιχειρήσεων να αναγνωρίσουν τρόπους για 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαστικά 
συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανώνυμων καταγγελιών·

30. ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει, μέχρι το τέλος του 2011, ανακοίνωση που θα 
καταγράφει τους εθνικούς νόμους και μέσα που βρίσκονται σε ισχύ σχετικά με τις
εμπορικές πρακτικές και τις συμβατικές σχέσεις, και να αξιολογήσει προσεκτικά, εάν οι 
εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται σωστά και εάν απαιτείται περαιτέρω δράση στον τομέα 
αυτό·

31. θεωρεί ότι, αντί να προτείνει νέα νομοθεσία, θα πρέπει να εξευρεθούν εναλλακτικοί και 
ανεπίσημοι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών και επανόρθωσης, καθώς και να αξιολογηθεί 
η αποτελεσματικότητά τους·

32. ζητεί από την Επιτροπή και τους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού του λιανικού εμπορίου 
να αναφέρουν στο Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση για την πρόοδο που έχει υπάρξει στις 
υφιστάμενες ομάδες και τους ανεπίσημους μηχανισμούς διαλόγου· προτείνει τα
αποτελέσματα να συζητούνται σε ένα ετήσιο στρογγυλό τραπέζι για το λιανικό εμπόριο
το οποίο θα οργανώνεται από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών·

Βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και τη βιώσιμη κατανάλωση – καινοτόμες 
πρακτικές

33. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι προμηθευτές βρέθηκαν στην 
πρώτη γραμμή όσον αφορά την οικολογική ευθύνη και υποστηρίζει τις δεσμεύσεις τις 
οποίες έχουν αναλάβει σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση·

34. υπογραμμίζει ότι οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι προμηθευτές αποτελούν κινητήρια 
δύναμη για τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης· τους ενθαρρύνει να επενδύσουν 
στις νέες τεχνολογίες, να βελτιώσουν περαιτέρω την επιμελητειακή υποστήριξη και τις 
μεταφορές, την αποδοτικότητα της ενέργειας, τη διάθεση των αποβλήτων και τις 
συσκευασίες, και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές·

35. Καλεί τα ενεχόμενα μέρη να αναλάβουν περαιτέρω πρωτοβουλίες για να 
καταπολεμήσουν τα απόβλητα τροφίμων·
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36. Χαιρετίζει την κοινή συμφωνία μεταξύ του ΕuroCommerce και του UNI-Europa, η οποία 
καταδεικνύει ότι ο κοινωνικός διάλογος λειτουργεί καλά στον τομέα του εμπορίου· 
αναγνωρίζει ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερα για να αυξηθεί η ενημέρωση 
των καταναλωτών όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη των εμπόρων λιανικών πωλήσεων, 
για να υπάρξει αντιστοιχία μεταξύ των επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες και του
ανθρώπινου κεφαλαίου καθώς και για να καταπολεμηθεί η ανεπίσημη οικονομία 
(παραοικονομία)·

Προοπτικές

37. Καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για το 
λιανικό εμπόριο με σκοπό να καθορίσει μια στρατηγική, που θα βασίζεται στα
επιτεύγματα και θα αντιμετωπίζει θέματα που εκκρεμούν, με ειδικές συστάσεις ανά 
τομέα·

38. ενθαρρύνει τους εμπόρους λιανικών πωλήσεων και τους προμηθευτές να επιδοθούν 
ενεργά σε έναν ανοιχτό, εποικοδομητικό και συνεχή διάλογο με σκοπό να επιτύχουν 
ρεαλιστικές λύσεις· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υποστηρίξουν ενεργά αυτή τη 
διαδικασία·

39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ένα όραμα για ανταγωνισμό, ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης

Η παρούσα έκθεση αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας με την κατάργηση των συνόρων, 
εμποδίων και διαφόρων βαρών στο εμπόριο στην Ευρώπη.

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου και της διανομής αποτελεί έναν πυλώνα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· μια δυναμική αγορά η οποία απασχολεί περίπου 20 εκατομμύρια άτομα, είναι 
υπεύθυνη για το 4,2% του ΑΕΠ της ΕΕ και αντιπροσωπεύει 20% των ΜΜΕ της Ευρώπης. Οι
έμποροι λιανικών πωλήσεων είναι επίσης πάροχοι υπηρεσιών, και βρίσκονται στην αιχμή 
νέωνκαι διαφοροποιημένων τρόπων για αγορές, όπως η άμεση πώληση, και προσφέρουν 
εύκολη πρόσβαση στις αγορές εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι το λιανικό εμπόριο είχε σχετικά καλές αποδόσεις κατά τη διάρκεια της 
κρίσεως, ο ανερχόμενος οικονομικός εθνικισμός περιπλέκει το εμπόριο στην ΕΕ. Παλιά 
εμπόδια παραμένουν, ενώ δημιουργούνται νέα, τα οποία επηρεάζουν το επιχειρηματικό κλίμα 
καθώς και την επένδυση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας από αλλοδαπές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο. 

Η εισηγήτρια κρούει τον κώδωνα κινδύνου όσον αφορά τον προστατευτισμό και ζητεί η 
πολιτική ηγεσία να επαναφέρει την πραγματική οικονομία στο επίκεντρο της πολιτικής 
ατζέντας. Η έκθεση αποτελεί μια έκκληση για δράση ώστε να υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία 
και εγκατάσταση σε όλη την Ευρώπη, που θα βασίζεται σε δίκαιες, ισορροπημένες και 
διαφανείς εμπορικές σχέσεις καθώς και στη βιώσιμη κατανάλωση.

Πολύ συχνά, νέα εθνικά εμπόδια εγείρονται για να προστατεύσουν θέσεις εργασίας και 
ΜΜΕ· αυτά τα εμπορικά εμπόδια στην Ευρώπη θα έπρεπε αντιθέτως, να αρθούν ώστε να 
δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να ενισχυθούν οι ΜΜΕ. Όμως, οι θεμιτές ανησυχίες 
των ατόμων που χάνουν τις θέσεις απασχόλησής τους καθώς και των ΜΜΕ που καταγράφουν 
απώλειες στις δραστηριότητές τους θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη σε αυτήν την 
περίοδο κρίσεως του δημοσίου χρέους. Θα πρέπει να εντατικοποιηθεί ο διάλογος σε όλα τα 
επίπεδα με σκοπό να βελτιωθεί η κατανόηση, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να 
αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες. 

Η εισηγήτρια τάσσεται σαφώς υπέρ μιας μη κανονιστικής προσέγγισης και δίδει ιδιαίτερη 
σημασία σε άλλα μέσα που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας πριν 
καταλήξουμε σε νέες ρυθμίσεις. Σε ένα μεγάλο βαθμό, υφίστανται κατάλληλοι κανόνες αλλά 
η ανεπαρκής επιβολή τους εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία. Η προσοχή θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην εναρμόνιση των υφιστάμενων κανόνων. Απαιτείται η ανάληψη σθεναρής 
δράσης κατά των εθνικών περιορισμών και κατά οιασδήποτε παραβίασης των κανόνων για 
την εσωτερική αγορά, με τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων, κυρίως της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και των διαδικασιών επί παραβάσει.
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Επί του παρόντος, η νομοθεσία περί ανταγωνισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατάχρηση 
της δεσπόζουσας θέσης και των πρακτικών που συνιστούν απιστία, ισχύει κυρίως για τους 
κατασκευαστές και λιγότερο για τους εμπόρους λιανικών πωλήσεων. Οι διαδικασίες επί 
παραβάσει είναι επί του παρόντος μακροπρόθεσμες και αδιαφανείς. Η Επιτροπή καλείται ως 
εκ τούτου να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να εισαγάγει μέτρα σύγκρισης, χωρίς να κρίνει 
εκ των προτέρων την αυστηρότητα της διαδικασίας.

II. Η προπαρασκευαστική διαδικασία: εμπλέκοντας την επιχειρηματική 
κοινότητα

Η έκθεση αυτή είναι προσανατολισμένη στη δράση. Ο σκοπός είναι να δοθούν 
συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα που επηρεάζουν τους χρήστες στον 
τομέα του λιανικού εμπορίου. Η εισηγήτρια επικεντρώνεται στο τι μπορεί να επιτελεστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να προσθέσει περισσότερη αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη 
στην αλυσίδα εφοδιασμού του λιανικού εμπορίου, για να επωφεληθούν οι καταναλωτές από 
μια πλέον ολοκληρωμένη αγορά λιανικού εμπορίου.

Η εισηγήτρια εργάστηκε από κοινού με τους σκιώδεις εισηγητές και την Επιτροπή με βάση 
τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

- Καθορισμός προτεραιοτήτων από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την 
παρακολούθηση της αγοράς εμπορίου και διανομής, με επικέντρωση στα πλέον 
προβληματικά και επείγοντα θέματα που αφορούν την ανάκαμψη της Ευρώπης·

- Διενέργεια εκτεταμένων και ενδελεχών διατομεακών και διασυνοριακών διαβουλεύσεων επί 
πεντάμηνο, με μικρούς και μεγάλους προμηθευτές και εμπόρους λιανικών πωλήσεων, 
ανεξάρτητους εμπόρους, ενώσεις καταναλωτών, ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα και 
ομοσπονδίες επιχειρήσεων, ώστε να αναγνωρισθούν τα καθημερινά τους προβλήματα1; 

- Αξιολόγηση των εργασιών που διεξάγονται, με σκοπό να αποφευχθούν επικαλύψεις και να 
υποστηριχθούν οι πλέον σημαντικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται υπό εξέλιξη.

Οι διαβουλεύσεις και δημόσιες συζητήσεις αποτέλεσαν έναν τρόπο αντιμετώπισης ορισμένων 
από τις εντάσεις και βοήθησαν στην καταπολέμηση της δυσπιστίας. Στο πλαίσιο αυτό, η 
έκθεση προτίθεται να αποτελέσει ένα «ζωντανό έγγραφο» και ένα σημείο εκκίνησης για 
πλέον εντατικό διάλογο μεταξύ όλων των ενεχόμενων μερών.

Η προπαρασκευαστική εργασία, που διεξήχθη παράλληλα με τη δημόσια διαβούλευση για 
την Πράξη της ενιαίας αγοράς, έδειξε πόσο σημαντική είναι η ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς για το λιανικό εμπόριο, ώστε αυτό να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.

                                               
1 Ο κατάλογος των μερών που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση είναι διαθέσιμος κατόπιν αιτήματος.
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Η παρούσα έκθεση είναι μοναδική επειδή, μια σε βάθος ανάλυση του τομέα του λιανικού 
εμπορίου δεν είχε πραγματοποιηθεί εκ μέρους της Επιτροπής κατά τα πρόσφατα έτη.

III. Άρση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και 
υπηρεσιών

Βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία από τους ενεχόμενους φορείς, η εισηγήτρια κατέγραψε
περιπτώσεις εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Για 
παράδειγμα, το ολλανδικό τυρί θα πρέπει να συσκευαστεί εκ νέου για να πουληθεί στη 
Γαλλία, λόγω των διαφορετικών κανόνων όσον αφορά το βάρος και το μέγεθος· παιχνίδια τα 
οποία θεωρούνται ασφαλή στο Ηνωμένο Βασίλειο απαιτούν έξτρα ελέγχους για να 
πουληθούν στη Γερμανία. Καρέκλες χρειάζονται ένα πιστοποιητικό κατά της χρήσης για 
βασανιστήρια όταν πωλούνται στην Ιταλία· οι κανονισμοί περί πυρασφάλειας στην Ουγγαρία 
εμποδίζουν την εισαγωγή ταπέτων για ξενοδοχεία· οι κανόνες για τη σοκολάτα είναι 
διαφορετικοί στην Ισπανία.

Κατακερματισμός και περιοριστικά εθνικά μέτρα δημιουργούν αχρείαστη γραφειοκρατία 
και δαπάνες, ειδικά για τις ΜΜΕ. Υφιστάμενα εργαλεία, όπως το SOLVIT και το ΙΜΙ 
(Internal Market Information System – Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς), θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται καλύτερα για να αρθούν τα πρακτικά εμπόδια. 

ένα κατατετμημένο σύστημα πληρωμών εμποδίζει το ελεύθερο εμπόριο στην ΕΕ και μεγάλα 
ποσά χάνονται καθημερινά στα τέλη που χρεώνονται για τις συναλλαγές. Ο εναρμονισμός 
των πληρωμών εντός της ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Το καινοτόμο 
δυναμικό του διαδικτύου και οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου θα πρέπει επίσης να 
αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης όταν θα αναθεωρείται η συμφωνία για τον ενιαίο 
ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών (ΕΕΧΠ).

IV. Καθιστώντας πιο προσιτή την πρόσβαση στην αγορά για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές

Η πολεοδομία είναι μια εθνική αρμοδιότητα και η αρχή της επικουρικότητας δεν θα 
πρέπει να υπερισχύει. Όμως, οι κανόνες χωροταξίας δεν θα πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να 
εμποδίζουν την ελευθερία εγκατάστασης.

Δυνατότητα πρόσβασης για τους καταναλωτές

Η συζήτηση μεταξύ εμπορικών κέντρων και καταστημάτων είναι σε μεγάλο βαθμό 
πολωμένη. Υφίστανται ανησυχίες ότι ο αριθμός των τοπικών καταστημάτων που παρέχουν 
παραδοσιακά προϊόντα μειώνεται σταθερά σε όλη την Ευρώπη. Το γεγονός ότι δεν έχουν ή 
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δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο για περιβαλλοντικούς λόγους, μεγάλη ηλικία, 
η διαβίωση στο κέντρο της πόλης ή σε απομακρυσμένη περιοχή δεν θα πρέπει να επηρεάζει 
την ελευθερία επιλογής των πολιτών.

Η δημιουργία εμπιστοσύνης όσον αφορά το εμπόριο μέσω διαδικτύου θα μπορούσε να
συμβάλει στο να βελτιωθεί η εγγύτητα των καταναλωτών έναντι των προϊόντων. Η 
εισηγήτρια καλεί ως εκ τούτου για δράση ώστε να απελευθερωθεί πλήρως το δυναμικό του 
ηλεκτρονικού εμπορίου.

Συχνά αποδίδουμε την ευθύνη για τη μείωση της δραστηριότητας των μικρών καταστημάτων 
στις μεγάλες αλυσίδες και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Η πραγματικότητα είναι όμως πιο 
περίπλοκη. Τα εμπορικά κέντρα και τα μεγάλα εκπτωτικά καταστήματα προσφέρουν επίσης 
το πλεονέκτημα ότι συγκεντρώνουν τις υπηρεσίες σε ένα ενιαίο χώρο, ότι είναι ταυτόχρονα 
χώροι αγοράς και διασκέδασης και ότι προσφέρουν ελκυστικές τιμές. Το πρόβλημα δεν 
βρίσκεται μόνο στην αντίθεση μεταξύ των μικρών και των μεγάλων καταστημάτων, αλλά πιο 
σωστά σε όλο το σύνολο της αλυσίδας: προμηθευτές, έμποροι λιανικού εμπορίου, ιδιοκτήτες.

Θα πρέπει να αναλύσουμε περαιτέρω τα διάφορα ζητήματα όσον αφορά με ποιο τρόπο 
μπορούμε να προσφέρουμε ελεύθερη επιλογή στους καταναλωτές, ένα εξισορροπημένο μίγμα 
μικρών και μεγάλων καταστημάτων καθώς και σωστές σχέσεις ενώ ταυτόχρονα θα 
εξασφαλίζουμε τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Ένας πλέον εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ 
όλων των ενεχομένων μερών είναι απαραίτητος.

Προσβασιμότητα για τις επιχειρήσεις

Υφίστανται δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν ότι τα κρυφά και επιζήμια εμπόδια έχουν 
αυξηθεί. Για παράδειγμα, ορισμένες τοπικές αρχές έχουν επιβάλει νέες άδειες στους 
εμπόρους λιανικών πωλήσεων, οι οποίες εκ των πραγμάτων αποκλείουν ένα μεγάλο αριθμό 
παροχών υπηρεσιών σε μια δεδομένη περιοχή. Σε άλλες περιφέρειες, έχουν εισαχθεί 
ποσοστώσεις ώστε να καθοριστεί το επίπεδο του ανταγωνισμού που είναι επιτρεπτό σε μια 
δεδομένη περιοχή. Ως εκ τούτου, οι μεγάλοι έμποροι λιανικών πωλήσεων δεν έχουν 
κατορθώσει να ανοίξουν παρά ένα περιορισμένο αριθμό καταστημάτων. 

Οι περιοριστικοί κανόνες στον εμπορικό και φορολογικό τομέα που έχουν πρόσφατα εγκριθεί 
σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού νόμου στην Ουγγαρία, αποτελούν 
πιο προφανείς ενέργειες. Ενώ η δημοσιονομική πολιτική εμπίπτει στην εθνική αρμοδιότητα, 
οι εν λόγω φόροι επιδρούν εκ των πραγμάτων κυρίως στις αλλοδαπές επιχειρήσεις. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών στη Βουδαπέστη (από τις 22 έως τις 24 Φεβρουαρίου), η 
εισηγήτρια συζήτησε το θέμα με τις ουγγρικές αρχές. Η Επιτροπή ελέγχει επί του παρόντος 
τη συμβατότητα του προαναφερθέντος νόμου με τις Συνθήκες.

V. Βελτίωση των συμβατικών και εμπορικών πρακτικών στις σχέσεις μεταξύ 
των επιχειρήσεων
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Οι συμβατικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων ήταν αμφιλεγόμενες για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και οι εντάσεις σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού του λιανικού 
εμπορίου δεν είναι επωφελείς για κανέναν. 

Υφίσταται μεγάλη ανησυχία για το θέμα της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά από λίγους 
δραστηριοποιούμενους έναντι ενός πλήθους προμηθευτών και εμπόρων. Μελέτες ειδικών 
περιπτώσεων δείχνουν τάσεις για επιλεκτική διανομή, περιοριστικές πρακτικές, ελέγχους 
τιμών και μονομερείς διαγραφές από τους καταλόγους. Για παράδειγμα, μια αύξηση στην 
τιμή των βασικών προϊόντων και των πρώτων υλών βαρύνει συχνά τους μικρούς 
προμηθευτές, που είναι υποχρεωμένοι να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Οι τιμές 
αγοράς προσαρμόζονται μόνο εν μέρει και με μεγάλες καθυστερήσεις· αντιθέτως οι
προμηθευτές αντικαθιστούνται χωρίς προειδοποίηση.

΄Ομως, για άλλη μια φορά η εικόνα είναι περίπλοκη και το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού 
του λιανικού εμπορίου πλήττεται από τις εν λόγω πρακτικές. Για παράδειγμα, οι μεγάλες 
εμπορικές επιχειρήσεις με γνωστά σήματα βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση στις 
διαπραγματεύσεις, λότω των «απαραίτητων προϊόντων». Εξάλλου, οι έμποροι λιανικών 
πωλήσεων μπορούν να αφαιρέσουν από τον κατάλογο των προϊόντων που διαθέτουν λιγότερο 
γνωστά προϊόντα του ιδίου εμπορικού σήματος.

Η πίεση για να μειωθεί το κόστος και οι τιμές αγοράς, καθώς και ο έντονος ανταγωνισμός 
μεταξύ των αλυσίδων, οδηγούν ορισμένες φορές, άθελά τους, σε αθέμιτες πρακτικές κατά τη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Μεγάλοι έμποροι λιανικών πωλήσεων συχνά αισθάνονται
ότι οι συζητήσεις για αθέμιτες πρακτικές οφείλονται σε λανθασμένες αντιλήψεις και 
δυσφήμιση, ενώ άλλοι υιοθετούν θέση άρνησης και άμυνας.

Σημαντικά ζητήματα παραμένουν να ερευνηθούν βασιζόμενα σε πραγματικά δεδομένα: η 
αυξημένη συγκέντρωση εμπόρων λιανικών πωλήσεων στρεβλώνει τον ελεύθερο 
ανταγωνισμό; Το συγκεντρωτικό σύστημα προμηθειών επιτρέπει την ισότιμη πρόσβαση στην 
αγορά για τις ΜΜΕ; Η διευκόλυνση από απόψεως λογιστικής μέριμνας είναι πιο σημαντική 
σε σχέση με την ποιότητα και την ποικιλία του προϊόντος ως κριτήριο αγοράς; Και κυρίως, οι 
καταναλωτές αποζητούν μόνο χαμηλότερες τιμές ή περισσότερη αξία για τα χρήματά τους; 
Διαθέτουν οι καταναλωτές την πλήρη εικόνα ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει σωστής 
ενημέρωσης;

Ο πολλαπλασιασμός των ιδιωτικών σημάτων αποτελεί επίσης σημείο πόλωσης και απαιτεί 
περαιτέρω συζήτηση και ενημέρωση όσον αφορά τα σημεία υπέρ και κατά. Η Επιτροπή έχει 
καταλήξει σε μια πρόσφατη μελέτη στο συμπέρασμα ότι, επί του παρόντος, τα ιδιωτικά 
σήματα δεν μειώνουν την επιλογή και την καινοτομία. Αλλά η αντικατάσταση των επώνυμων 
προϊόντων με ιδιωτικά σήματα είναι μια τάση η οποία ωφελεί πράγματι τους καταναλωτές; 
Επιπλέον, η αντιγραφή προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για τους κατασκευαστές γνωστών 
σημάτων και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Σε γενικές γραμμές, η ελευθερία σύναψης συμβάσεων και η ενίσχυση της θέσης των 
καταναλωτών έχουν ιδιαίτερη σημασία. Θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή ισορροπία και 
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δίκαιες διαπραγματεύσεις χωρίς στρέβλωση της δυναμικής των αγορών. Καλά παραδείγματα 
για δημιουργική δράση από τις ΜΜΕ περιλαμβάνουν τη δημιουργία συνεταιριστικών δομών 
στις διαπραγματεύσεις με μεγαλύτερους φορείς.

Όμως, υφίσταται μια διστακτικότητα για την προσφυγή σε νομική δράση. Το κόστος 
κοινοποίησης των δυσλειτουργιών είναι συχνά πολύ υψηλό. Η πρόσβαση στα δικαστικά 
συστήματα θα πρέπει να διευκολυνθεί και θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικοί μηχανισμοί 
λύσεως των διαφορών. Η αποτελεσματικότητα των εθνικών κανόνων που ισχύουν σήμερα 
για την τιμωρία αθέμιτων πρακτικών θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω από την Επιτροπή,
ώστε να καθοριστούν ποιες λύσεις είναι αποτελεσματικές και πού απαιτείται περαιτέρω 
δράση.

Καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών

Κατά τους τελευταίους μήνες, η εισηγήτρια ενθάρρυνε όλα τα ενεχόμενα μέρη να 
προχωρήσουν από τις καταγγελίες και τη στάση άρνησης στον άμεσο διάλογο.

Η εισηγήτρια προτείνει τρεις επιλογές και δεν συστήνει συγκεκριμένη λύση, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ομάδα των εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές πρακτικές Β2Β (επιχείρηση 
προς επιχείρηση) βρίσκεται ακόμη στην αρχική φάση των εργασιών και θα κρατήσει ακόμη 
άλλα δύο χρόνια.

- Εντατικοποίηση των πραγματοποιούμενων συζητήσεων στην ομάδα εμπειρογνωμόνων 
ώστε να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν οι αθέμιτες πρακτικές. Ως ένα βήμα για τη 
διαπίστωση των γεγονότων, η εισηγήτρια χαιρετίζει την έρευνα για αθέμιτες πρακτικές που 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από τη CIAA (Συνομοσπονδία Βιομηχανιών Τροφίμων της 
ΕΕ) και την AIM (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Προϊόντων που φέρουν εμπορικό σήμα).

- Δημιουργία ενός νέου φόρουμ, που θα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής πέρα από την 
πολιτική στον τομέα της βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων και που θα επικεντρώνεται 
ειδικότερα στο λιανικό εμπόριο στο σύνολό του.

- Ιδανικά, η δρομολόγηση πρωτοβουλιών σε εθελοντική βάση από την επιχειρηματική 
κοινότητα. Έχει υπάρξει πρόοδος και καταγράφονται σημεία καλής θελήσεως για να 
αναγνωριστούν τα προβλήματα και να προχωρήσουμε σε έναν εποικοδομητικό διάλογο. Η 
εισηγήτρια ελπίζει ιδιαίτερα ότι η έντονη διαβούλευση που πραγματοποιείται θα εξελιχθεί σε 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις αυτορύθμισης, όπως «ο τακτικός διάλογος» και η προσχώρηση σε 
αρχές ορθής δεοντολογίας.

Οιαδήποτε επιλογή θα πρέπει να μην επικαλύπτει την ήδη υφιστάμενη εργασία της ομάδας
εμπειρογνωμόνων, αλλά μάλλον να υποστηρίζει τη διαδικασία υπό εξέλιξη.

Η εισηγήτρια συνιστά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι ενεχόμενοι φορείς να συναντώνται σε 
ένα ετήσιο στρογγυλό τραπέζι που θα αφορά την αγορά λιανικού εμπορίου για να 
παρακολουθούν τις προόδους που έχουν καταγραφεί στο διάλογο.
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VI. Βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα - καινοτόμες 
πρακτικές

Το γενικό εμπόριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας 
και θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί τη βιώσιμη κατανάλωση προσφέροντας εύκολη 
πρόσβαση σε αγαθά ποιότητας. Καλά παραδείγματα εθελοντικών δεσμεύσεων 
περιλαμβάνουν τη δήλωση για την ενέργεια του ERRT (Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα 
Λιανικού Εμπορίου), το Way Ahead, το φόρουμ του λιανικού εμπορίου για τη βιωσιμότητα, 
το παγκόσμιο φόρουμ για τη βιώσιμη κατανάλωση, το φόρουμ για τα καταναλωτικά προϊόντα 
και την Αποτελεσματική Ανταπόκριση στον Καταναλωτή. 

Η εισηγήτρια ενθαρρύνει τον τομέα του λιανικού εμπορίου να επενδύσει περαιτέρω σε 
καινοτόμες λύσεις για θέματα λογιστικής μέριμνας και μεταφορών, αποδοτικότητας της 
ενέργειας καθώς και για θέματα που αφορούν τις συσκευασίες και τη διάθεση των 
αποβλήτων. Η εισηγήτρια επίσης προβαίνει σε έκκληση για συντονισμένη δράση με σκοπό 
την καταπολέμηση των αποβλήτων από τρόφιμα. 

Το λιανικό εμπόριο είναι ένας τομέας στον οποίο ο κοινωνικός διάλογος εμφανίζεται ότι 
λειτουργεί καλά. Η εισηγήτρια χαιρετίζει το γεγονός ότι οι οργανώσεις Euro-Commerce και 
Uni-Europa έχουν καταλήξει σε αμοιβαία συμφωνία και υποστηρίζει το περιεχόμενό της.

VII. Προοπτικές

Έχει έρθει ο καιρός να αναγνωρίσουμε τις προόδους που έχουν επιτύχει ο τομέας του 
λιανικού εμπορίου, τα ειδικά προβλήματά του και τις προκλήσεις του. Η εισηγήτρια καλεί για 
ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για το λιανικό εμπόριο, με σκοπό να 
αναπτυχθεί ένα πλαίσιο πολιτικής με συγκεκριμένες προτάσεις που θα αντιμετωπίζουν τα 
θέματα που εκκρεμούν ακολουθώντας μια ρεαλιστική προσέγγιση.

Τέλος, απάντηση καλούνται να δώσουν τώρα οι φορείς του λιανικού εμπορίου. Οι 
πρωτοβουλίες σε εθελοντική βάση θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να 
αξιολογούνται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οιαδήποτε άλλη επιλογή δεν θα πρέπει να 
αποκλείεται εκ των προτέρων. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθηθεί εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα της αυτορύθμισης.


