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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o bolj učinkovitem in poštenem maloprodajnem trgu
(2010/2109(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 5. julija 2010 z naslovom Spremljanje trga za 
trgovino in distribucijo – za učinkovitejši in pravičnejši notranji trg za trgovino in 
distribucijo do leta 2020 (KOM(2010)0355) in njenega spremljajočega delovnega 
dokumenta o maloprodajnih storitvah na notranjem trgu (SEC(2010)0807),

– ob upoštevanju odzivov na javno posvetovanje Komisije o spremljanju trga za trgovino in 
distribucijo (ki je potekalo od 5. julija do 10. septembra 2010),

– ob upoštevanju okrogle mize o bolj učinkovitem in poštenem maloprodajnem trgu za 
podjetja in potrošnike, ki jo je 25. januarja 2011 pripravil Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov,

– ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. januarja 2011 o poročilu 
z naslovom Spremljanje trga za trgovino in distribucijo – za učinkovitejši in pravičnejši 
notranji trg za trgovino in distribucijo do leta 2020,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. oktobra 2010 z naslovom K aktu za enotni 
trg – za visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo: 50 predlogov za izboljšanje 
skupnega dela, poslovanja in izmenjav (KOM(2010)0608),

– ob upoštevanju poročila profesorja Maria Montija z dne 9. maja 2010 z naslovom Nova 
strategija za enotni trg,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 10. decembra 2010 o aktu za enotni trg,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. oktobra 2010 o pametni pravni ureditvi v 
Evropski uniji (KOM(2010)0543),

– ob upoštevanju četrte izdaje pregleda stanja potrošniških trgov: Zagotavljanje 
učinkovitosti trgov v korist potrošnikov (jesenska izdaja, oktober 2010) in njegove pete 
izdaje: Potrošniki doma na enotnem trgu (spomladanska izdaja, marec 2011),

– ob upoštevanju 21. izdaje pregleda stanja notranjega trga, objavljene 23. septembra 2010,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. junija 2008 z naslovom Najprej pomisli na 
male – akt za mala podjetja za Evropo (KOM(2008)0394),

– ob upoštevanju Direktive 2011/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
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2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih1,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 
2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za 
proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 
3052/95/ES2,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 
2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/933,

– ob upoštevanju Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem 
okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS4,

– ob upoštevanju Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2002 o storitvah na notranjem trgu5,

– ob upoštevanju poročila z dne 22. februarja 2011 o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o pravicah potrošnikov (A7-0038/2011),

– ob upoštevanju osnutka poročila z dne 26. januarja 2011 o upravljanju in partnerstvu na 
enotnem trgu (2010/2289(INI)),

– ob upoštevanju osnutka poročila z dne 13. januarja 2011 o enotnem trgu za podjetja in rast 
(2010/2277(INI)),

– ob upoštevanju osnutka poročila z dne 12. januarja 2011 o enotnem trgu za Evropejce 
(2010/2278(INI)),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. oktobra 2010 o prihodnosti evropske 
standardizacije6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. septembra 2010 o dokončnem oblikovanju 
notranjega trga za elektronsko poslovanje7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o uresničitvi enotnega trga za 
potrošnike in državljane8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o varstvu potrošnikov9,

                                               
1 UL L 48, 23.2.2011, str. 1.
2 UL L 218, 13.8.2008, str. 21.
3 UL L 218, 13.8.2008, str. 30.
4 UL L 218, 13.8.2008, str. 82.
5 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0384.
7 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0320.
8 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0186.
9 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0046.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o pregledu notranjega trga1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o mreži Solvit2,

– ob upoštevanju svoje izjave z dne 19. februarja 2008 o preiskavi in odpravi zlorabe moči 
velikih supermarketov, delujočih v Evropski uniji3,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2011),

A. ker je val protekcionizma, ki je zajel vso Evropo, zaskrbljujoč,

B. ker je treba realnemu gospodarstvu povrniti osrednje mesto v politični agendi, da bi v 
celoti izkoristili potencial notranjega trga,

C. ker je maloprodajni trg bistveni del naše zaveze za ponovni zagon enotnega trga,

Vizija za večjo konkurenčnost, rast in zaposlovanje

1. poudarja, da je maloprodajni sektor gibalo rasti, konkurenčnosti in zaposlovanja v Evropi 
ter ima ključno vlogo pri uresničevanju ciljev strategije EU 2020; 

2. poudarja, da maloprodajni trgovci ponujajo različne sodobne načine za prodajo blaga in 
storitev ter prispevajo k potrošniški izbiri in prožnim zaposlitvenim možnostim, zlasti za 
mlade; 

3. poziva institucije EU, naj maloprodajnemu sektorju dajo največji politični pomen kot 
stebru akta za enotni trg; 

4. poziva Komisijo, naj okrepi usklajevanje med politikami in sprejme celosten dolgoročen 
pristop k obravnavanju maloprodajnega sektorja; 

5. obžaluje, da velike ovire maloprodajnemu sektorju še vedno preprečujejo, da bi v celoti 
dosegel svoj potencial; poudarja, da jih je treba nemudoma začeti odpravljati; 

6. poudarja, da si maloprodajni trgovci in dobavitelji delijo odgovornost za dosego bolj 
učinkovitega in poštenega maloprodajnega trga; 

7. meni, da se je treba osredotočiti zlasti na dejansko izvajanje načel Pogodbe, veljavnih 
pravil in instrumentov, ki urejajo notranji trg, ter samoregulacije, ne pa sprejeti 
regulativnega pristopa;

Odprava ovir za prosti pretok blaga in storitev

8. je zaskrbljen, ker omejujoča nacionalna pravila, različne razlage in neustrezno izvajanje 
                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0051.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0047.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0054.
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preprečujejo prosti pretok blaga in storitev v EU; poudarja, da zahteve po dodatnih testih 
in registracijah, nepriznavanje certifikatov in standardov, teritorialne omejitve dobave in 
podobni ukrepi ustvarjajo dodatne stroške za potrošnike in maloprodajne trgovce, zlasti 
mala in srednja podjetja;

9. priznava, da je treba še naprej analizirati cenovne razlike v EU, da bi potrošnikom 
zagotovili preglednost cen, ne da bi posegali v nacionalna fiskalna pravila in pravila trga 
dela; 

10. poziva države članice, naj v celoti in pravilno izvajajo pravila notranjega trga, zlasti 
sveženj za proizvode, direktivo o storitvah, direktivo o zamudah pri plačilih, direktivo o 
elektronskem poslovanju in akt za mala podjetja, odpravijo prekrivanja ter zmanjšajo 
upravna bremena; 

11. poziva Komisijo, naj pozorneje spremlja države članice, da bi zmanjšala primanjkljaj pri 
prenosu in zagotovila učinkovito vzajemno priznavanje blaga in storitev; poziva Komisijo, 
naj zagotovi tudi poenostavitev veljavnih pravil;

12. spodbuja podjetniška združenja, ki jih podpira Komisija, naj zainteresiranim stranem 
zagotovijo več informacij, usposabljanja in pravnega svetovanja o njihovih pravicah in 
instrumentih, ki jih imajo na voljo, na primer mreži Solvit;

13. poudarja, da razdrobljen plačilni sistem ovira trgovino; poziva Komisijo, naj izboljša 
sistem SEPA, da bi oblikovala osnovno plačilno storitev, ki bo na voljo za vse kartice, kar 
bo povečalo preglednost transakcijskih stroškov in zmanjšalo medfranšizne provizije, ter 
zagotovila hitrejša bančna nakazila v EU;

Odpiranje dostopa do trga za podjetja in potrošnike

14. je seznanjen z zaskrbljenostjo delov civilne družbe ter malih in srednjih podjetij zaradi 
povečanja števila trgovskih centrov in zmanjšanja števila lokalnih trgovin in trgov na 
oddaljenih območjih in v mestnih središčih; poudarja, da zaradi maloprodajnega 
načrtovanja ne bi smela trpeti potrošnikova svobodna izbira;

15. meni, da je treba pri obravnavanju dostopnosti v celoti spoštovati načelo subsidiarnosti; 
vendar poudarja, da lokalno načrtovanje ne sme zaobiti direktive o storitvah in ustvariti 
skritih ovir za ustanavljanje maloprodajnih trgovin;

16. poudarja, da elektronsko poslovanje pomembno dopolnjuje nespletno in da je treba 
sprejeti ustrezne ukrepe za celovit razvoj njegovega potenciala; poziva Komisijo, naj v 
prihodnje sporočilo o elektronskem poslovanju vključi ukrepe za okrepitev zaupanja, 
zlasti s poenostavitvijo čezmejne registracije domenskih imen, izboljšanjem varnega 
spletnega plačevanja in olajšanjem čezmejne izterjave dolgov;

17. obžaluje, da obstajajo številne ovire, kar zadeva svobodo ustanavljanja maloprodajnih 
trgovin v EU; zlasti je zaskrbljen zaradi nekaterih nacionalnih trgovinskih in davčnih 
zakonodaj, ki so dejansko diskriminatorne do tujih maloprodajnih trgovcev; 

18. poziva Komisijo, naj odločneje ukrepa proti državam članicam, ki kršijo načela notranjega 
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trga, s hitrim pristopom pospeši postopke za ugotavljanje kršitev in vsakih šest mesecev 
poroča Evropskemu parlamentu o rešenih primerih na področju maloprodaje;

Izboljšanje pogodbene in poslovne prakse v odnosih med podjetji

19. ponovno poudarja, da sta svobodna konkurenca in pogodbena svoboda bistveni za dobro 
delovanje maloprodajnega trga;

20. priznava, da imajo podjetja različno tržno moč, da morajo delovati gospodarno in da EU 
potrebuje vodilne gospodarske subjekte, da bo konkurenčna na svetovni ravni; 

21. ugotavlja pa splošno zaskrbljenost nad prevladujočim položajem večjih udeležencev na 
trgu, za katere obstaja mnenje, da malim dobaviteljem in trgovcem nalagajo nepoštene 
pogoje, na primer prek mehanizmov selektivne distribucije, omejevalnega ravnanja, 
nadzora cen in umika s seznama brez vnaprejšnjega obvestila, ter s tem izkrivljajo 
konkurenco; poudarja, da je takšna praksa značilna za celotno maloprodajno dobavno 
verigo;

22. poudarja, da razvoj zasebnih blagovnih znamk ne bi smel vplivati na potrošniško izbiro ali 
možnost širitve malih in srednjih podjetij;

23. meni, da je zajedavsko posnemanje, ki lahko izhaja iz dvojne vloge, ki jo ima 
maloprodajni trgovec kot potrošnik in konkurent proizvajalcev blagovnih znamk, 
nesprejemljivo in da bi ga bilo treba začeti nemudoma odpravljati;

24. priznava potrebo po bolj uravnoteženih odnosih in preglednosti v maloprodajni dobavni 
verigi; poudarja, da je potreben premik od soočenja k dialogu, ki bo temeljil na dejstvih, 
da bi vzpostavili zaupanje ter omogočili pravičnejša pogajanja in enake pogoje za vse;

25. poziva Komisijo in države članice, naj v celoti in skladno izvajajo konkurenčno pravo, na 
nacionalni ravni pa po potrebi tudi pravo nepoštene konkurence in protimonopolno pravo;

26. podpira odlično delo, ki ga na področju pogodbene prakse v odnosih med podjetji opravlja 
skupina strokovnjakov foruma na visoki ravni o boljšem delovanju verige preskrbe s 
hrano, zlasti da bi na podlagi podatkov in konkretnih primerov opredelila, popisala in 
ocenila, kaj je zajeto v očitno nepošteni poslovni praksi;

27. priznava potrebo, ki so jo izrazile nekatere zainteresirane strani, po širšem horizontalnem 
pristopu, ki ne bi zajemal le agroživilske industrije; poziva Komisijo in podjetniška 
združenja, naj na podlagi dela, ki ga opravlja skupina strokovnjakov, preuči možnosti za 
ustanovitev novega odprtega foruma, ki se bo osredotočal na celotno maloprodajo;

28. hkrati odločno podpira zavzeto delo, ki ga opravljajo združenja maloprodajnih trgovcev in 
dobaviteljev, da bi vzpostavila neformalen dialog in mehanizme rednega posvetovanja v 
skladu s konkurenčnim pravom; pozdravlja njihovo prostovoljno pobudo za sprejetje 
izjave o skupnih načelih dobre trgovinske prakse v vsej maloprodajni dobavni verigi; 

29. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se veljavni pravni instrumenti za uveljavljanje pravic ne 
uporabljajo v celoti, kar velja zlasti za mala in srednja podjetja zaradi njihove gospodarske 
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odvisnosti in bojazni, da bodo izgubila posel; poziva Komisijo, države članice in 
podjetniška združenja, naj poiščejo načine, kako vzpostaviti zaupanje in olajšati dostop do 
sodnih sistemov, vključno z možnostjo anonimnih pritožb;

30. poziva Komisijo, naj do konca leta 2011 objavi sporočilo, v katerem bo navedla 
nacionalne zakonodaje in orodja, ki se nanašajo na poslovno prakso in pogodbene odnose, 
ter natančno ocenila, ali se ta pravila ustrezno izvajajo in ali so potrebni nadaljnji ukrepi;

31. meni, da bi bilo treba namesto predlaganja nove zakonodaje preučiti alternativne in 
neformalne mehanizme reševanja sporov ter pravna sredstva in oceniti njihovo 
učinkovitost;

32. poziva Komisijo in nosilce dejavnosti v maloprodajni dobavni verigi, naj Parlamentu letno 
poročajo o napredku, doseženem na obstoječih platformah in v mehanizmih neformalnega 
dialoga; predlaga, da bi se o rezultatih razpravljalo na letni okrogli mizi o maloprodajnem 
trgu, ki bi jo pripravil Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov;

Izboljšanje učinkovitosti in trajnostne potrošnje – inovativne prakse

33. pozdravlja, da so bili maloprodajni trgovci in dobavitelji na čelu prizadevanj za ekološko 
odgovornost, in podpira njihovo zavezanost trajnostni potrošnji;

34. poudarja, da so maloprodajni trgovci in dobavitelji gibalo raziskav in razvoja; spodbuja 
jih, naj vlagajo v novo tehnologijo, da bi nadalje izboljšali logistiko in prevoz, energetsko 
učinkovitost, odlaganje odpadkov in pakiranje, ter izmenjujejo dobro prakso; 

35. poziva zainteresirane strani, naj sprejmejo nadaljne pobude za boj proti tratenju hrane;

36. pozdravlja skupni sporazum, sklenjen med EuroCommerce in UNI-Europa, ki ponazarja, 
da socialni dialog na področju trgovine dobro poteka; priznava, da je treba storiti več za 
večjo obveščenost potrošnikov o socialni odgovornosti maloprodajnih trgovcev, 
usklajevanje vlaganj v novo tehnologijo s človeškim kapitalom in odpravljanje 
neformalne ekonomije;

Pot naprej

37. poziva Komisijo, naj pripravi podroben evropski akcijski načrt za maloprodajo s 
sektorskimi priporočili, na podlagi katerega bi oblikovali strategijo, ki bo temeljila na 
dosežkih in omogočala reševanje odprtih vprašanj;

38. spodbuja maloprodajne trgovce in dobavitelje, naj vzpostavijo dejaven odprt, 
konstruktiven in trajen dialog za dosego praktičnih rešitev; poziva institucije EU, naj ta 
proces dejavno podpirajo;

39. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

I. Vizija za konkurenčnost, rast in zaposlovanje

To poročilo govori o ustvarjanju delovnih mest s pomočjo odpravljanja meja, ovir in bremen 
za trgovino v Evropi.

Maloprodajni sektor je steber evropskega gospodarstva, dinamičen trg, ki zaposluje skoraj 
20 milijonov ljudi, prinaša 4,2 % BDP EU in zajema 20 % malih in srednjih podjetij v Evropi.
Maloprodajni trgovci so ponudniki storitev, pogosto vodilni na področju novih in raznolikih 
načinov nakupovanja, kot je neposredna prodaja, in omogočajo lahek dostop do trgov dela.

Čeprav se je maloprodaja med krizo sorazmerno dobro odrezala, naraščajoči gospodarski 
nacionalizem zapleta trgovino po EU. Stare ovire ostajajo, hkrati pa nastajajo nove, ki 
vplivajo na poslovno klimo in na vlaganje tujih maloprodajnih trgovcev ter ustvarjanje 
delovnih mest.

Poročevalka svari pred protekcionizmom in poziva politično vodstvo, naj realno 
gospodarstvo znova postavi na osrednje mesto v političnem programu. Poročilo je poziv k 
ukrepom za odprtje prostega pretoka in ustanavljanja po vsej Evropi, ki naj temelji na 
poštenih, uravnoteženih in preglednih trgovinskih odnosih in na trajnostni potrošnji.

Prepogosto se oblikujejo nove nacionalne ovire za zaščito delovnih mesti ter malih in srednjih 
podjetij, namesto tega pa bi trgovinske ovire morali ukinjati, da bi spodbujali zaposlovanje ter 
mala in srednja podjetja. Prav tako pa je treba v času krize javnega dolga resno jemati 
upravičene bojazni ljudi, da bodo izgubili zaposlitev, in bojazni malih in srednjih podjetij, da 
bodo izgubila posel. Na vseh stopnjah je treba okrepiti dialogi in tako izboljšati razumevanje, 
obnoviti zaupanje in obravnavati težave.

Poročevalka zavzema jasno neregulativno stališče in daje specifične informacije o drugih 
sredstvih, ki jih je potrebno preučiti pred sprejemanjem nove uredbe. Ustrezna pravila v veliki 
meri obstajajo, vendar prosti pretok ovira njihovo neustrezno izvajanje. Pozornost bi morali 
nameniti izvajanju in usklajevanju obstoječih pravil. Potrebni so odločni ukrepi proti 
nacionalnim omejitvam in kršenju pravil notranjega trga, pri katerih bodo uporabljena vsa 
sredstva, ki so na voljo, zlasti konkurenčna zakonodaja in postopki za ugotavljanje kršitev.

Pravzaprav se konkurenčna zakonodaja predvsem v zvezi z zlorabo prevladujočega položaja 
in nelojalnim ravnanjem večinoma uporablja za proizvajalce, manj pa za maloprodajne 
trgovce. Postopki za ugotavljanje kršitev so zaenkrat dolgi in zapleteni. Komisijo zato 
pozivamo, naj poenostavi postopke in uvede merila, ne da bi posegala v njihovo temeljitost.

II. Pripravljalni proces: vključevanje poslovne skupnosti
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To poročilo je usmerjeno v ukrepanje. Cilj je dati konkretne odgovore na konkretne 
probleme, ki vplivajo na nosilce maloprodaje. Poročevalka se osredotoča na tisto, kar je na 
evropski ravni mogoče narediti za povečevanje učinkovitosti in pravičnosti v maloprodajni 
dobavni verigi, da bi tudi potrošniki imeli koristi od bolj integriranega maloprodajnega trga.
Poročevalka je skupaj s poročevalci v senci in Komisijo delala v skladu z naslednjimi 
smernicami:

– določitev prednostih nalog na podlagi poročila Komisije o spremljanju trga za trgovino in 
distribucijo s poudarkom na najbolj problematičnih in perečih vprašanjih, ki so pomembna za 
gospodarsko okrevanje Evrope;

– vključitev v široko, poglobljeno, petmesečno medsektorsko in meddržavno posvetovanje z 
velikimi in malimi dobavitelji in maloprodajnimi trgovci, neodvisnimi maloprodajnimi 
trgovci, združenji potrošnikov, evropskimi blagovnimi znamkami in podjetniškimi združenji, 
da bi ugotovili, katere so njihovi vsakdanje težave1;

– ocena tekočega dela, da bi se izognili prekrivanju in podprli najpomembnejše pobude, ki so 
v pripravi.

Posveti in javne razprave so bile način za reševanje nekaterih napetosti in preprečevanje 
nezaupanja. V zvezi s tem bi poročilo moralo biti dokument, ki se razvija, in izhodišče za 
intenzivnejši dialog med vsemi zainteresiranimi.

Priprave, izvedene hkrati z javnim posvetovanjem o aktu o enotnem trgu, so pokazale, kako 
pomembna je uveljavitev enotnega trga za doseganje polnega potenciala maloprodaje.

To poročilo je edinstveno, saj Komisija v zadnjem času ni izvedla poglobljene analize 
maloprodajnega sektorja.

III. Odprava ovir za prosti pretok blaga in storitev

Na podlagi dokazov zainteresiranih strani je poročevalka ugotovila primere ovir za prosti 
pretok blaga in storitev. Tako je treba na primer nizozemski sir za prodajo v Franciji 
prepakirati zaradi drugačnih pravil o teži in velikosti; igrače, ki v Združenem kraljestvu 
veljajo za varne, morajo biti za prodajo v Nemčiji dodatno testirane; če se stoli prodajajo v 
Italiji, morajo imeti certifikat proti uporabi za mučenje; predpisi o požarni varnosti na 
Madžarskem preprečujejo uvoz preprog za hotele; pravila za čokolado so v Španiji drugačna.

Razdrobljenost in omejujoči nacionalni ukrepi povzročajo nepotrebne birokratske ovire in 

                                               
1 Seznam strank, s katerimi smo se posvetovali, je na razpolago na zahtevo.
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stroške, še posebno za mala in srednja podjetja. Obstoječa sredstva, kot sta npr. sistem za 
reševanje problemov na notranjem trgu SOLVIT in informacijski sistem notranjega trga 
(IMI), bi bilo treba bolje uporabljati, da bi odstranili praktične ovire.

Razdrobljeni plačilni sistem ovira prosto trgovino v EU in vsak dan se visoki zneski izgubijo 
za pristojbine za transakcije. Usklajevanje plačevanja znotraj EU bi moralo biti prednostna 
naloga. Pri reviziji enotnega območja plačil v eurih (SEPA) bi bilo treba obravnavati tudi 
inovativni potencial plačevanja preko interneta in mobilnih telefonov.

IV. Odpiranje dostopa do trga za podjetja in potrošnike

Urbanistično načrtovanje je v nacionalni pristojnosti in prevladati mora načelo 
subsidiarnosti. Vendar pa pravila načrtovanja ne bi smela neposredno ali posredno 
ovirati svobode ustanavljanja.

Dostopnost za potrošnike

Razprava med nakupovalnimi centri in trgovinami je zelo polarizirana. Zaskrbljujoče je, da se 
število lokalnih trgovin, ki ponujajo tradicionalne izdelke, po Evropi počasi zmanjšuje. Na 
svobodo izbire državljanov ne bi smelo vplivati, da nimajo avtomobila ali da ga iz 
okoljevarstvenih razlogov ne želijo uporabljati, koliko so stari in ali živijo v središču mesta ali 
na oddaljenem območju.

Gradnja zaupanja v spletno trgovino lahko pomaga, da so izdelki potrošnikom dosegljivi.
Zato poročevalka poziva k ukrepom za izkoriščanje vseh možnosti elektronskega trgovanja.

Pogosto se kot na krivce za propadanje majhnih trgovin s prstom kaže na velike verige in 
trgovske centre. A položaj je bolj zapleten. Nakupovalni centri in prodajalne nudijo prednost 
vsega na enem mestu, nakupovalne užitke in privlačne cene. Težav nimamo samo med malimi 
in velikimi, temveč vzdolž vse verige: dobavitelji, maloprodajni trgovci, lastniki nepremičnin.

Še naprej je treba analizirati vprašanje, kako bi bilo mogoče potrošnikom najbolje ponuditi 
možnost proste izbire, uravnoteženo kombinacijo malih in velikih trgovin ter pravičnih 
odnosov, pri tem pa ohraniti svobodno konkurenco. Nujen je bolj konstruktiven dialog med 
vsemi zainteresiranimi.

Dostopnost za podjetja

Dokazano je, da so vse pogostejše skrite in škodljive ovire. Nekateri lokalni organi so na 
primer uvedli nove licence za maloprodajne trgovce, ki številne ponudnike storitev na danem 
območju dejansko izključujejo. V drugih regijah so bile uvedene kvote, ki opredeljujejo 
stopnjo dovoljene konkurence na dani površini. Tako večji maloprodajni trgovci lahko 
odprejo le omejeno število prodajaln.
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Bolj očitna je omejujoča trgovinska in davčna zakonodaja, ki je bili pred kratkim sprejeta v 
nekaterih državah, na primer davčna zakonodaja na Madžarskem. Davčna politika je v 
nacionalni pristojnosti, vendar ti davki dejansko vplivajo predvsem na tuja podjetja. Med 
obiskom delegacije odbora IMCO v Budimpešti (22.–24. februar) je poročevalka madžarske 
oblasti opozorila na to vprašanje. Komisija že preverja skladnost tega zakona s Pogodbami.

V. Obravnavanje pogodbenih in poslovnih praks v odnosih med podjetji

Pogodbeni in trgovinski odnosi med podjetji so bili dolgo kontroverzni, napetosti v 
maloprodajni dobavni verigi pa ne koristijo nikomur.

Zelo zaskrbljujoč je prevladujoč položaj nekaterih udeležencev na trgu v primerjavi s celo 
vrsto dobaviteljev in prodajalcev. Študije primerov kažejo smernice selektivne distribucije, 
omejujočih praks, nadzora cen in enostranskega umikanja s seznama. Stroške zvišanja cen 
surovin na primer pogosto nosijo mali dobavitelji, ki so prisiljeni zmanjšati svoje marže.
Nakupne cene se prilagajajo le delno in z velikimi zamudami, ali pa se dobavitelje brez 
vnaprejšnjega obvestila zamenja.

Kot rečeno, je slika zapletena in te prakse vplivajo na vso maloprodajno dobavno verigo.
Velike blagovne znamke imajo v pogajanjih večji vpliv, ker ponujajo izdelke, po katerih je 
največ povpraševanja. Po drugi strani lahko maloprodajni trgovci s seznama umaknejo manj 
znane izdelke, ki jih ima v lasti ista blagovna znamka.

Pritisk po zmanjševanju stroškov in nakupnih cen ter ostra konkurenca med verigami včasih 
nenamerno pripelje do nepoštenega ravnanja med pogajanji. Veliki maloprodajni trgovci 
imajo pogosto občutek, da razprave o nepoštenem ravnanju temeljijo na napačnih predstavah 
in obrekovanju, medtem ko se drugim zdi, da so veliki trgovci odklonilni in privzamejo 
obrambno vedenje.

Temeljna vprašanja je treba še raziskati na podlagi dejanskih dokazov: ali povečana gostota 
maloprodajnih trgovcev izkrivlja svobodno konkurenco? Ali centralizirana nabava malim in 
srednjim podjetjem omogoča enak dostop do trga? Ali enostavnejša logistika kot kriterij 
nakupa prevlada nad kakovostjo in raznolikostjo izdelkov? In najpomembnejše, ali potrošniki 
želijo samo nižje cene ali tudi več kakovosti za svoj denar? Ali potrošniki razumejo širšo sliko 
za sprejemanje osveščenih odločitev?

Množenje trgovinskih blagovnih znamk je prav tako polarizirano; potrebna je nadaljnja 
razprava in osveščanje o njihovih prednostih in slabostih. Komisija je v nedavni študiji 
ugotovila, da za zdaj trgovinske blagovne znamke ne zmanjšujejo izbire in inovacij. Ampak 
ali je zamenjava izdelkov blagovnih znamk s trgovinskimi blagovnimi znamkami res boljša za 
potrošnike? Poleg tega kopiranje proizvajalcem znamk povzroča resne skrbi in ga je treba 
obravnavati.

Na splošno sta bistveni pogodbena svoboda in krepitev moči potrošnikov. Doseči moramo 
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pravo ravnotežje in poštena pogajanja brez izkrivljanja dinamike trga. Dobri primeri 
kreativnega ravnanja malih in srednjih podjetij vključujejo tudi oblikovanje korporativnih 
struktur v pogajanjih z večjimi akterji.

Obstaja pa odpor do uporabe pravnih sredstev. Stroški prijavljanja nepravilnosti so pogosto 
previsoki. Olajšati je treba dostop do sodnih sistemov in si prizadevati tudi za alternativna 
sredstva za reševanje sporov. Komisija mora nadalje analizirati učinkovitost nacionalnih 
predpisov za kaznovanje nepoštenega ravnanja, da bi ugotovili, katere rešitve delujejo in ali 
so potrebni nadaljnji ukrepi.

Obravnava nepoštenega ravnanja

V preteklih mesecih je poročevalka spodbujala vse zainteresirane strani, naj se namesto 
obtoževanja in zanikanja raje oprimejo neposrednega dialoga.

Poročevalka raje predlaga tri možnosti, kot da bi priporočila trdno rešitev, saj je delo na 
področju pogodbene prakse v odnosi med podjetji, ki ga opravlja skupina strokovnjakov, še 
vedno v začetni fazi in bo trajalo še dve leti.

– Okrepitev tekočih razprav v skupini strokovnjakov za oceno in ukrepanje v zvezi z 
nepoštenim ravnanjem. Poročevalka kot korak proti ugotavljanju dejstev pozdravlja raziskavo 
o nepoštenem ravnanju, ki sta jo nedavno izvedli Združenje živilske industrije in industrije 
pijač (CIAA) in Evropska zveza blagovnih znamk (AIM).
– Oblikovanje novega foruma, s katerim bi področje uporabe razširili preko agroživilske 
politike in se osredotočili na maloprodajo kot celoto.

– Idealno bi bilo, če bi začele delovati prostovoljne pobude poslovne skupnosti. Prišlo je do 
napredka in pojavljajo se znaki pripravljenosti zavedanja težav in sodelovanja v 
konstruktivnem dialogu. Poročevalka močno upa, da se bodo intenzivni posveti, ki so v teku, 
razvili v samourejevalne in konkretne obveznosti, kot so na primer redni dialog in zavezanost 
etičnim načelom.

Nobena od teh možnost ne sme podvajati dela skupine strokovnjakov, ampak mora podpirati 
proces v pripravi. 

Poročevalka priporoča srečevanje institucij EU in udeleženih strank na letni okrogli mizi o 
maloprodajnem trgu, da bi se spremljali napredek pri dialogu.

VI. Izboljševanje učinkovitosti in trajnosti – inovativne prakse

Maloprodaja ima veliko vlogo pri razvoju trajnostnega gospodarstva in bi morala še naprej 
spodbujati trajnostno potrošnjo, tako da bi nudila preprost dostop do kvalitetnega blaga.
Dober primer prostovoljnih obveznosti vključujejo deklaracija o energiji Evropske okrogle 
mize o maloprodaji (ERRT), program the WayAhead, Maloprodajni forum o trajnosti, 
Globalni forum o trajnostni potrošnji, Forum o potrošniškem blagu in gibanje Učinkovito 
odzivanje potrošnikov.
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Poročevalka spodbuja maloprodajni sektor, naj še naprej vlaga v inovativne rešitve za 
logistiko in prevoz, energetsko učinkovitost in pakiranje ter odlaganje odpadkov. Poziva tudi 
k usklajenemu delovanju proti živilskim odpadkom.

Kakor je videti, v maloprodajnem sektorju socialni dialog dobro poteka. Poročevalka 
pozdravlja dejstvo, da sta organizaciji EuroCommerce in UNI-Europa sprejeli skupni 
sporazum, in podpira njegovo vsebino.

VII. Pot naprej

Prišel je čas, da prepoznamo dosežke, specifične težave in izzive maloprodajnega sektorja.
Poročevalka poziva k pripravi integriranega evropskega akcijskega načrta za maloprodajo, 
k razvoju okvira politike s konkretnimi predlogi za pragmatično obravnavo odprtih vprašanj.

Na potezi je maloprodajna skupnost. Institucije EU bi morale pozorno nadzorovati in 
ocenjevati prostovoljne pobude. Nobena možnost ne bi smela biti vnaprej izključena. Pot 
naprej bo odvisna od učinkovitega samourejanja.


