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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelmasta kaikkien toimijoiden eduksi
(2013/2093(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 annetun komission tiedonannon Euroopan 
vähittäiskaupan toimintasuunnitelmasta (COM(2013)0036),

– ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 annetun komission vihreän kirjan hyvän 
kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisessä elintarvike- ja non-food-
toimitusketjussa Euroopassa (COM(2013)0037),

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2010 annetun komission kertomuksen ”Kaupan ja jakelun 
markkinaseuranta – Kaupan ja jakelun alan sisämarkkinoiden tehokkuuden ja 
oikeudenmukaisuuden lisääminen vuoteen 2020 mennessä” (COM(2010)0355), 

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman kaupan ja jakelun alan 
tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisäämisestä1,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – edistetään luottamusta ja kasvua” 
(COM(2012)0225),

– ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan 
kuluttajapolitiikan uusista tavoitteista2,

– ottaa huomioon kuluttajaolosuhteiden tulostaulusta toukokuussa 2012 annetun komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Consumer Conditions Scoreboard – Consumers at home 
in the single market: Monitoring the integration of the retail single market and consumer 
conditions in the Member States” (SEC(2012)0165), 

– ottaa huomioon 27. marraskuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Yritysten 
suojaaminen harhaanjohtavilta markkinointikäytännöiltä ja direktiivin tehokas 
täytäntöönpano – Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 
2006/114/EY tarkistaminen” (COM(2012)0702),

– ottaa huomioon […]. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman yritysten suojaamisesta 
harhaanjohtavilta markkinointikäytännöiltä ja direktiivin tehokkaasta täytäntöönpanosta –
Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY 
tarkistaminen3,

– ottaa huomioon elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevän korkean tason 
foorumin ja yritysten välisiä sopimuskäytäntöjä käsittelevän asiantuntijaryhmän tekemän 
työn,

                                               
1 EUVL C 33 E, 5.2.2013, s. 9.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0239.
3 Hyväksytyt tekstit, ….
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– ottaa huomioon työmarkkinaosapuolille EU:n tason yhteistyöstä laittoman työn 
ehkäisemisestä järjestetystä kuulemisesta 4. heinäkuuta 2013 annetun komission tausta-
asiakirjan ”Consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on enhancing EU 
cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work” (C(2013)4145),

– ottaa huomioon 28. lokakuuta 2009 annetun komission tiedonannon ”Toimivampi 
elintarvikeketju Eurooppaan” (COM(2009)0591), 

– ottaa huomioon 7. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman ”Oikeudenmukaiset tulot 
maanviljelijöille: toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan”1,

– ottaa huomioon 11. tammikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Johdonmukainen 
kehys luottamuksen lisäämiseksi sähköisen kaupankäynnin ja verkkopalvelujen 
digitaalisiin yhtenäismarkkinoihin” (COM(2011)0942),

– ottaa huomioon digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta 11. joulukuuta 20122 ja 
4. heinäkuuta 20133 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon 10. heinäkuuta 2013 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon komission tiedonannosta Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelmasta4,

– ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2013 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon komission vihreästä kirjasta hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä 
yritysten välisessä elintarvike- ja non-food-toimitusketjussa Euroopassa5,

– ottaa huomioon kuluttajan oikeuksista 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU6,

– ottaa huomioon myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja 
mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20. maaliskuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY7 ja elintarviketietojen 
antamisesta kuluttajille 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1169/20118,

– ottaa huomioon harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12. joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/114/EY9,

– ottaa huomioon kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 
16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/7/EU10,

                                               
1 EUVL C 308 E, 20.10.2011, s. 22.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0468.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0327.
4 EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0 / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
5 EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0 / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
6 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64.
7 EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.
8 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.
9 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.
10 EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1.
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– ottaa huomioon maksupalveluista sisämarkkinoilla 13. marraskuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

A. katsoo, ettei vähittäismarkkinoiden merkitystä voida yliarvioida, koska 
vähittäismarkkinoiden osuus EU:n BKT:stä on 11 prosenttia, niillä on sekä koulutettu että 
kouluttamattoman työvoima mukaan lukien yli 15 prosenttia kaikista unionin työpaikoista 
ja ne vaikuttavat yhteiskuntarakenteeseen;

B. katsoo, että vaikka virtuaalinen yhteydenpito internetin välityksellä on yhä merkittävämpi 
osa yhteiskuntaa, kaupat ovat yhä paikkoja, joissa ihmiset kohtaavat toisiaan, ja että 
kaupunkien ostoskadut ja keskustat voivat olla yhteisiä kokemuksia tarjoavia ympäristöjä 
sekä paikallisidentiteetin, yhteisön ylpeyden, yhteisen perinnön ja yhteisten arvojen 
lähteitä;

C. toteaa, että vallitseva talouskriisi on heikentänyt vähittäiskauppaa ja vaikuttanut etenkin 
pienehköihin itsenäisiin liikkeisiin;

D. ottaa huomioon, että hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä esiintyy yhä ja että ne 
vaikuttavat kielteisesti etenkin viljelijöihin ja pieniin valmistajiin;

1. panee tyytyväisenä merkille komission laatiman Euroopan vähittäiskaupan 
toimintasuunnitelman;

2. toteaa, että toimintasuunnitelmassa olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota siihen, 
miten vallitseva talouskriisi vaikuttaa vähittäiskauppaan ja etenkin pienehköihin 
itsenäisiin liikkeisiin;

3. panee tyytyväisenä merkille komission aikeen perustaa vähittäiskaupan kilpailukykyä 
käsittelevän pysyvän ryhmän mutta korostaa, että on tärkeää, että ryhmässä ovat 
tasapuolisesti edustettuina esimerkiksi pienet ja suuret vähittäiskauppiaat, osuuskunnat 
sekä kuluttajien ja yhteiskunnan etuja ja ympäristönäkökohtia edustavat tahot;

4. pyytää, etteivät jäsenvaltiot toteuttaisi osana säästöpolitiikkaa kuluttajien luottamusta 
heikentäviä ja vähittäiskaupan alaa välittömästi vahingoittavia toimia, kuten korottaisi 
arvonlisäveroa tai liikkeiltä perittäviä maksuja;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään sisämarkkinoiden ja digitaalisten 
sisämarkkinoiden tukipilarina toimivasta vähittäiskaupasta ensisijaisen poliittisen 
painopistealueen ja poistamaan käytännön esteet, joiden vuoksi vähittäiskauppiaiden on 
vaikea täysimääräisesti hyödyntää sisämarkkinoita;

6. panee tyytyväisenä merkille komission aikeen helpottaa kuluttajien mahdollisuuksia saada 
avoimia ja luotettavia tietoja tavaroiden ja palveluiden hinnoista, laadusta ja 

                                               
1 EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1.
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kestävyydestä; kannustaa komissiota luomaan helppokäyttöisen tietokannan, joka sisältää 
kaikki EU:n ja jäsenvaltioiden pakkausmerkintävaatimukset; varoittaa samalla 
pakkausmerkintöjen ja niitä koskevien vaatimusten määrän lisääntymisestä ja kehottaa 
yksinkertaistamaan niitä, mieluiten esimerkiksi yhdistämällä yhteen pakkausmerkintään 
useita sosiaalista kestävyyttä ja ympäristön kestävyyttä koskevia näkökulmia ja 
vähentämällä eroja kansallisten pakollisten pakkausmerkintävaatimusten välillä;

7. pyytää komissiota täydentämään toimintasuunnitelmaa joukolla toimia, joilla tuetaan 
itsenäisiä vähittäiskauppiaita; toteaa, että tällaisia toimia ovat esimerkiksi tuki niin 
sanotulle liikkeiden adoptoinnille, jossa suuremmat vähittäiskauppiaat opastavat 
välittömässä läheisyydessään sijaitsevia pienempiä liikkeitä, tuki osuuskunnille ja muille 
itsenäisten vähittäiskauppiaiden ryhmille, joissa kauppiaat hyötyvät keskinäisestä avusta 
ja tietyistä mittakaavaeduista mutta säilyttävät täyden itsenäisyytensä, sekä tuki paikallis-
ja alueviranomaisten oikeudelle luoda tietyillä ostosalueilla, kuten ostoskaduilla, pieniä 
itsenäisiä liikkeitä suosiva ympäristö alentamalla energian hintaa ja vuokria julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla, antamalla pienyrityksille ja itsenäisille 
vähittäiskauppiaille yritysalennuksia paikallisista maksuista ja edistämällä yhteistyötä 
alueella toimivien liikkeiden välillä;

8. varoittaa tiettyjen paikallis- ja alueviranomaisten taipumuksesta jatkaa suuria 
rakennushankkeita, kuten ostoskeskusten ja -aukioiden rakentamista, kaupunkien 
keskustojen ulkopuolella, sillä etenkin talouskriisin valossa niiden tarpeen 
kyllästymispiste on jo saavutettu; toteaa, että ostoskeskuksissa vuokrat ovat tavallisesti 
liian kalliita pienehköille itsenäisille liikkeille, ja pyytää komissiota toteuttamaan yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa tutkimuksen niiden taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöön 
kohdistuvista vaikutuksista;

9. on tietoinen paikallisviranomaisten oikeudesta kieltää uusien ostoskeskusten ja 
hypermarkettien perustaminen, jos sillä on yhteiskunnan tai ympäristön kannalta 
haitallisia seurauksia, ja kannustaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön yksityiskohtaiset 
säännöt, joilla varmistetaan liikkeiden monipuolisuus, mikä on välttämätöntä, jotta 
ostosalueet etenkin kaupunkien keskustoissa pysyisivät houkuttelevina;

10. korostaa, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ovat tärkeä tekijä 
varmistettaessa, että kaupunkien keskustoissa on siistejä, turvallisia ja esteettömiä 
ostosalueita, muun muassa puuttumalla ostosalueiden tyhjien rakennusten kielteisiin 
vaikutuksiin esimerkiksi antamalla niitä startup-yritysten käyttöön tavallista 
edullisemmalla vuokralla;

11. toteaa, että sähköisen kaupankäynnin merkityksen kasvaessa liikkeet kohtaavat uusia 
haasteita, minkä vuoksi monikanavastrategiat ovat vähittäiskaupassa yhä tärkeämpiä; on 
vähittäiskaupan sosiaalisen roolin huomioon ottaen huolissaan siitä, että sähköinen 
kaupankäynti saattaa vallata kokonaisia vähittäiskaupan aloja, kuten parhaillaan näyttää 
tapahtuvan audiovisuaalisella ja kirja-alalla; kannustaa vähittäiskauppiaita kehittämään 
uusia liiketoimintamalleja, joilla ne voivat laajentaa perinteisten fyysisten liikkeiden 
tarjoamia ostokokemuksia muun muassa parantamalla myyntiä edeltävän ja myynnin 
jälkeisen palvelun tasoa ja yhdistämällä internetissä olevan esittelyn henkilökuntaan, joka 
vastaa myynnistä perinteisessä liikkeessä;
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12. korostaa vähittäiskaupan vastuuta toiminnan kestävyydestä; pitää myönteisenä sitä, että 
vähittäiskauppiaat ja toimittajat ovat olleet vihreän vastuullisuuden etulinjassa erityisesti, 
kun on kyse jätteistä, energiankulutuksesta, kuljetuksista ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisestä; katsoo, että tässä suhteessa tarvitaan lisätoimia;

13. muistuttaa, että on tärkeää panna nykyinen sosiaali- ja työlainsäädäntö asianmukaisesti 
täytäntöön; pitää valitettavana laittoman työn suurta määrää, koska se merkitsee mittavaa 
veronkiertoa ja estää tasapuolisten toimintaedellytysten luomisen sisämarkkinoilla 
toimiville kauppiaille;

14. on huolissaan franchise-yrittäjien oikeuksien heikkenemisestä suhteessa franchise-
antajayrityksiin ja vaatii avoimia ja oikeudenmukaisia sopimuksia; kiinnittää komission ja 
jäsenvaltioiden huomion erityisesti sellaisten franchise-yrittäjien ongelmiin, jotka haluavat 
myydä yrityksensä tai muuttaa liiketoimintamalliaan ja jatkaa toimintaa samalla alalla; 
pyytää komissiota tutkimaan pitkäaikaisten kilpailulausekkeiden, osto-optioiden ja 
useiden samanaikaisten franchise-sopimusten kieltämisen vaikutuksia ja harkitsemaan 
tässä yhteydessä uudelleen nykyistä poikkeusta kilpailusäännöistä, joka koskee 
sopimusosapuolia, joiden markkinaosuus on alle 30 prosenttia;

15. tukee elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevän korkean tason foorumin ja 
siihen kuuluvan yritysten välisiä sopimuskäytäntöjä käsittelevän asiantuntijaryhmän työtä; 
katsoo, että parlamentin olisi pikaisesti ratkaistava avoimet kysymykset, jotka koskevat 
sen osallistumista foorumin työhön; painottaa, että hyvän kauppatavan vastaisia 
käytäntöjä esiintyy myös non-food-toimitusketjussa, ja pyytää komissiota ja liike-elämän 
keskusjärjestöjä tutkimaan mahdollisuutta luoda uusi avoin foorumi, joka keskittyisi koko 
vähittäiskaupan alaan;

16. panee tyytyväisenä merkille hyviä toimintatapoja koskevat periaatteet ja luettelon, johon 
on koottu esimerkkejä elintarvikeketjussa luoduissa vertikaalisissa suhteissa 
noudatettavista hyvän kauppatavan vastaisista ja niiden mukaisista toimintatavoista, sekä 
kyseisten periaatteiden täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan
kehyksen; korostaa, että periaatteiden käytännön vaikutuksen kannalta on tärkeää, että 
niitä soveltavat kaikki elintarvikeketjun toimijat, kuten viljelijöiden järjestöt, 
valmistusteollisuus ja tukkukaupan ala; pyytää komissiota tarkastelemaan vapaaehtoisen 
aloitteen vaikutuksia kahden vuoden kuluessa sen voimaantulosta ja tarvittaessa 
ehdottamaan lisätoimia;

17. katsoo, että heikompien markkinaosapuolten on usein vaikea kannella hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä, ja korostaa, että olisi tärkeää, että yritysjärjestöt voisivat 
luottamuksellisesti toimittaa kantelut niiden puolesta oikeusasiamiehelle tai välittäjälle, 
jolla olisi toimivalta toimia omasta aloitteestaan saadessaan tietoa huolestuttavasta 
kehityksestä;

18. pyytää komissiota ehdottamaan EU:n lainsäädäntöä, jolla pyritään estämään alihintaan 
myyminen elintarvikealalla, ja laatimaan ”taloudelliselle riippuvuudelle” määritelmän, 
jonka pitäisi tehdä jäsenvaltioista ja yritysmaailmasta valppaampia hyvän kauppatavan 
vastaisten käytäntöjen suhteen;



PE516.620v02-00 8/13 PR\944163FI.doc

FI

19. pyytää komissiota varmistamaan, että pienillä toimittajilla on oikeus perustaa tuottajien 
ryhmiä ilman, että kansalliset kilpailuviranomaiset rankaisevat niitä arvioituaan ryhmien 
merkitystä ainoastaan kotimaisen tuotannon perusteella;

20. pyytää komissiota torjumaan merkkituotteiden valmistajien asettamia alueellisia 
toimitusrajoituksia osana hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä koskevia toimia;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Vähittäiskaupan alan merkitys yhteiskunnalle

Vähittäiskauppa on taloudellisesti erittäin merkittävä ala. Sen osuus EU:n BKT:stä on 
11 prosenttia ja EU:n työpaikoista 15 prosenttia. EU:ssa vähittäiskauppaa on painotettu 
yhtenä sisämarkkinoiden tärkeimmistä tukipilareista. Toimivien sisämarkkinoiden 
mahdollistamilla mittakaavaeduilla on merkitystä suurille vähittäiskauppiaille. Siksi on 
valitettavaa, että monet vähittäiskauppiaat, jotka haluavat toimia useissa tai kaikissa 
jäsenvaltioissa, kohtaavat yhä tarpeettomia esteitä, kuten erilaiset pakkaus- ja 
pakkausmerkintävaatimukset ja erot hallinnollisissa käytännöissä.

Digitaaliset sisämarkkinat voivat tarjota vähittäiskauppiaille uusia mahdollisuuksia, vaikka 
tällä hetkellä kuluttajat suosivat yhä myös verkko-ostoksissa omiin maihinsa sijoittautuneita 
toimittajia. Tämä saattaa johtua siitä, etteivät kuluttajat yksinkertaisesti tunne muihin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneita vähittäiskauppiaita, mutta myös siitä, että kuluttajat ovat 
epävarmoja oikeuksistaan.

Vähittäiskaupan sosiaalinen arvo on yhtä tärkeä kuin sen taloudellinen arvo. Koska internetin 
merkitys arjessa kasvaa jatkuvasti ja yhteiskuntamme toiminta yleisesti perustuu yhä 
enemmän tietokoneisiin, mahdollisuudet sosiaalisiin kontakteihin tosielämässä hupenevat 
nopeasti. Vietämme yhä enemmän aikaa tietokoneiden, tablettien tai matkapuhelinten parissa, 
ja on vaarana, että yhteiskuntamme muuttuvat entistä virtuaalisemmiksi. Perinteiset fyysiset 
liikkeet ovat yhä paikkoja, joissa voimme olla tosielämän vuorovaikutuksessa toistemme 
kanssa. Siksi on tärkeää, että ne säilyvät. Vielä mieluisampaa olisi, jos perinteiset liikkeet 
olisivat osa muita palveluja tarjoavaa laajempaa yhteiskunnallista ympäristöä, kuten 
kirjastoja, kulttuuritiloja ja julkisia rakennuksia.

Monet valittavat, että ostoskeskukset ovat nopeasti menettämässä vetovoimaansa, koska niissä 
on kaikissa samat liikkeet, jotka kuuluvat valtakunnallisiin tai kansainvälisiin ketjuihin. Tämä 
voi vähitellen heikentää kuluttajien halua käydä ostoskeskuksissa etenkin, jos he voivat ostaa 
samat tuotteet yhtä vaivattomasti verkosta. Jotta ostoskeskukset pysyisivät houkuttelevina, 
pitäisi niiden tarjoamaa ostokokemusta pysyvästi uudistaa ja parantaa ja liikevalikoimaa
monipuolistaa. Itsenäisillä vähittäiskauppiailla voi olla merkitystä, sillä itsenäiset liikkeet 
voivat herättää kuluttajien mielenkiinnon. Ostoskeskukset, joissa on monipuolinen ja 
paikallisesti juurtunut liiketarjonta, voivat piristää yhteisön elämää ja jopa 
paikallisidentiteettiä, jota yhä useammat etsivät globalisaatiosta huolimatta – tai ehkä juuri 
globalisaation takia.

Vähittäiskaupan ala vallitsevassa talouskriisissä

Useimmissa jäsenvaltioissa kuluttajien luottamus on heikoimmillaan. Kansalaiset lykkäävät 
hankintojaan tai suosivat ostoksissaan edullisia hintoja. Joissakin jäsenvaltioissa on korotettu 
arvonlisäverokantaa, mikä on heikentänyt kuluttajien ostokykyä ja vähittäiskauppiaiden 
selviytymismahdollisuuksia. Yleistilanne vähittäiskaupan alalla EU:ssa on huolestuttava, 
vaikka alalta löytyy myös poikkeuksia.
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Eurostatin viimeisimmät tilastot osoittavat tilanteen hieman parantuneen vuoden 2013 
toukokuussa verrattuna saman vuoden huhtikuuhun1. Euroalueella vähittäiskauppa kuitenkin 
pysyi vähäisempänä kuin samassa kuussa edellisenä vuonna. Non-food-tuotteiden ala on 
kärsinyt enemmän kuin elintarvikeala, ja itsenäiset vähittäiskauppiaat ovat erityisen 
haavoittuvaisia.

Komission vähittäiskaupan toimintasuunnitelmassa ei suoraan käsitellä kriisistä ja 
jäsenvaltioiden toteuttamista julkisen talouden säästötoimista vähittäiskaupalle aiheutuneita 
seurauksia. Siten siinä ei käsitellä esimerkiksi pienyritysten rahoituksen saantia, konkurssien 
ehkäisemistä tai polttavaa ongelmaa tyhjistä liiketiloista keskellä ostosalueita. Parlamentti on 
käsitellyt rahoituksen saantia erillisissä mietinnöissä, mikä on ainoa syy siihen, ettei esittelijä 
käsittele asiaa tässä mietinnössä. Rahoituksen saannin parantaminen on kuitenkin 
välttämätöntä etenkin pk-yritysten kannalta.

Koska konkurssit ovat erityisesti itsenäisten vähittäiskauppiaiden ongelma ja koska itsenäisten 
vähittäiskauppiaiden markkinaosuus on pienentynyt nopeasti, niiden tarpeisiin on 
kiinnitettävä erityishuomiota. Jos haluamme, etteivät kaupungit ole vähittäiskaupan suhteen 
toistensa kopioita, komission ja jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin heti. Suuret liikkeet 
voivat auttaa pienempiä, sillä lähialueen liikkeiden monipuolisuus houkuttelee asiakkaita ja 
on siten myös suurten liikkeiden etu. Eräs suuri vähittäiskauppias on todennut olevansa 
valmis ottamaan käyttöön niin sanotun liikkeiden adoptoimisen periaatteen. Kyseisessä 
ohjelmassa pienyritykset voisivat pyytää neuvoja esimerkiksi hallinnollisissa ja 
rahoitusasioissa menettämättä itsenäisyyttään. Liikkeet voivat tehdä yhteistyötä ja perustaa 
paikallisyhdistyksiä, jolloin ostosalueen kehittämisestä tulee niiden yhteinen hanke, jossa ne 
tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa. Vuokria ja energian hintaa 
voitaisiin alentaa tiettyjen ostosalueiden elvyttämiseksi ja paikallisviranomaiset voisivat 
mukauttaa paikallisia maksuja niin, että liikkeiden kulut olisivat tietyillä alueilla pienemmät.

Komissio on oikeassa painottaessaan, ettei maankäyttöä koskevissa politiikoissa voida 
harjoittaa taloudellisiin syihin perustuvaa syrjintää. Harmaita alueita saattaa kuitenkin 
esiintyä, jos paikallisviranomaiset haluavat tukea kaupunkien keskustojen ostoskatuja. On 
havaittavissa, että tietyt vähittäiskaupan lajit ovat valtaamassa ostoskatuja. Tällaisissa 
tilanteissa paikallisviranomaisten olisi voitava ottaa käyttöön sääntöjä, joilla voitaisiin 
varmistaa ostosalueen vetovoimaisuuden kannalta olennainen liikkeiden monipuolisuus.

Sähköinen kaupankäynti voi olla vähittäiskauppiaille erinomainen mahdollisuus, mutta se voi 
olla myös uhka niille liikkeille, jotka eivät piittaa ilmiöstä. Olen kuullut monien 
vähittäiskauppiaiden valittavan, että asiakkaat hankkivat tuotteesta tietoa perinteisestä 
myymälästä mutta ostavat sen sitten internetin avulla jostakin toisesta, edullisemmasta 
liikkeestä. Osa kauppiaista on jopa esittänyt pääsymaksun perimistä. Pääsymaksu ei 
tietenkään ole toteuttamiskelpoinen ratkaisu ja ainoastaan vauhdittaisi kyseisten liikkeiden 
alamäkeä, mutta ehdotus on osoitus vähittäiskauppiaiden epätoivosta.

Vähittäiskauppiaiden on hyväksyttävä, että sähköinen kaupankäynti on osa arkea. Siksi 
monien liikkeiden kannattaisi pyrkiä monikanavaiseen myyntiin, joissa hyödynnetään sekä 
verkkomyyntiä että perinteisiä kanavia. Palvelu on yksi perinteisten liikkeiden tärkeimmistä 
suhteellisista eduista. Elektroniikkatuotteissa on usein tärkeää, että asiakas saa hyviä neuvoja. 
                                               
1 Eurostatin euroindikaattoreita koskeva tiedote 104/2013.
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Internet ei aina ole asiakasystävällinen. On vaikea tietää, mitkä verkkosivustot ovat 
luotettavia. Yksi hyvä etenemistapa olisi yhdistää verkkokauppa perinteiseen liikkeeseen, 
jotta asiakas voi internetin avulla löytää lähimmän liikkeen, jossa voi pyytää ja saada neuvoja 
oikealta myyjältä. Toinen tapa edistää perinteisiä liikkeitä on tarjota liikkeissä elämyksiä. 
Liikkeiden on tarjottava jotakin enemmän kuin muut. Kirjakaupat voivat esimerkiksi kutsua 
kirjailijoita lukemaan teoksiaan, musiikkiliikkeet voivat järjestää elävän musiikin esityksiä ja 
vaatekaupat voivat pitää muotinäytöksiä. Jotta perinteiset liikkeet selviäisivät, niiden on 
kehitettävä palveluaan ja tarjoamiaan ostokokemuksia.

Franchise-yrittäjien sopimuksista on tullut entistä tiukempia. On valitettavaa, ettei komissio 
antanut asiasta mitään suosituksia, sillä kehitys uhkaa heikentää koko franchising-yrittäjyyden 
asemaa tehden siitä vähemmän houkuttelevan, vaikka franchising-yrittäjyys voisi osaltaan 
pienentää talouskriisin vaikutuksia.

Kestävyys

Koska tiedonanto on alaltaan suppea, ei ole mahdollista tarkastella yksityiskohtaisesti 
vähittäiskaupan merkitystä sosiaali- ja ympäristöpolitiikassa. Kestävyyden suhteen 
vähittäiskauppa on kuitenkin tärkeässä asemassa. Liikkeet voivat vaikuttaa siihen, millaisia 
tuotteita kuluttajat ostavat, ja voivat siten vauhdittaa reilua kauppaa. Liikkeet voivat edistää 
ympäristöystävällisiä pakkauksia, joilla voidaan vähentää jätteen määrää. Ne voivat myös 
vaikuttaa elintarvikkeisiin liittyviin kulutustottumuksiin ja edistää esimerkiksi vain tarvittavan 
määrän ostamista, elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä ja luomutuotteiden ostamista.

Sama pätee myös sosiaalipolitiikkoihin. Vähittäiskaupan alalla valitettavasti rikotaan sosiaali-
ja maahanmuuttolainsäädäntöä. Alalla on myös tapana palkata nuoria työntekijöitä alhaisten 
palkkojen vuoksi ja korvata työntekijät uusilla, kun heistä on tullut vanhempia ja kalliimpia. 
Henkilöstöön sijoittaminen on tärkeää etenkin, kun palvelun ja asiointikokemusten merkitys 
korostuu liikkeiden selviytymisen kannalta. Vähittäiskauppa on mainio ala tarjota nuorille 
harjoittelumahdollisuuksia, mutta voidakseen tarjota oikeanlaista laatua alan olisi myös 
perustuttava kokeneeseen työvoimaan. Työlainsäädännön valvonta olisi laitettava etusijalle 
jäsenvaltioissa. Tässä suhteessa olisi kannustettava vähittäiskaupan alaa ja lainvalvontaelimiä 
tekemään tiivistä yhteistyötä, jotta rikkomuksiin voitaisiin puuttua välittömästi ja tehokkaasti.

Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt

Viljelijöistä ja pientuottajista tuntuu usein siltä, ettei heillä ole todellista sopimusvapautta, 
sillä he voivat myydä tuotteitaan vain rajalliselle joukolle supermarketteja. Todellisuudessa 
asia on kuitenkin monimutkaisempi. Kaikki tuottajat eivät ole pieniä yrityksiä. Esimerkiksi 
sokerintuotanto on tunnettu siitä, että alaa hallitsee pieni joukko yrityksiä, joiden asema on 
niin vahva, että niiden voidaan joissakin jäsenvaltioissa katsoa olevan monopoliasemassa. 
Toisaalta supermarketit eivät usein asioi suoraan tuottajien kanssa vaan asioivat jakelijoiden 
kanssa. Jakelijat voivat olla suuria monikansallisia yrityksiä. Niiden katetuotot ovat usein 
paljon suurempia kuin supermarkettien. Elintarvikeketjun monimutkaisuus on hyvä pitää 
mielessä jatkotoimia suunniteltaessa.

Supermarketit pitävät vihreää kirjaa usein ensimmäisenä askeleena kohti EU:n lainsäädäntöä 
kyseisellä alalla. Vaikka joitakin käsitteitä, kuten ”taloudellista riippuvuutta”, voi olla hyvä 
selventää unionin tason lainsäädännöllä tai suuntaviivoilla, esittelijä ei ole vakuuttunut 
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yksinomaan lainsäädäntöön perustuvan lähestymistavan tehokkuudesta. Pientuottajien on 
usein vaikea käynnistää oikeustoimia supermarketteja (tai jakelijoita) vastaan. Tuottajat 
joutuvat liian usein pelkäämään kostotoimia. Hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen 
paljastamisen hintana voi olla liikesuhteen katkeaminen kyseisen supermarketin tai jakelijan 
kanssa.

Esittelijä on sen vuoksi valinnut varovaisen lähestymistavan. Vaikka voi olla hyödyllistä 
pyrkiä EU:n tason sopimukseen alihintaan myymisen estämiseksi elintarvikealalla, on 
yleisesti ottaen parempi olla turvautumatta liikaa lainsäädäntötoimiin. 

Sen sijaan tervetulleina voidaan pitää vapaaehtoisia aloitteita, joita on jo toteutettu joissakin 
jäsenvaltioissa ja joita myös elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevä korkean 
tason foorumi kehittää EU:n tasolla. Vapaaehtoiset aloitteet voivat muodostaa pohjan 
yhteiselle vastuunkannolle. Osa tuottajista kuitenkin valittaa, ettei tilannetta voida muuttaa 
vapaaehtoisilla aloitteilla ilman täytäntöönpanon asianmukaista valvontaa. Paineen 
ylläpitämiseksi onkin tärkeää antaa säännöksiä riippumattomasta oikeusasiamiehestä tai 
välittäjästä, joka voisi oma-aloitteisesti antaa päätöksiä. Supermarketit vastustavat 
järjestelmiä, jotka mahdollistavat nimettömät valitukset. Ne katsovat, etteivät voi riittävästi 
puolustautua nimettömiä valituksia vastaan ja voivat joutua herjauksen uhreiksi. Jotta 
voitaisiin löytää sekä tuottajien että supermarkettien etujen mukainen ratkaisu, esittelijä 
suosittelee järjestelmää, jossa yritysjärjestöt voisivat ilmoittaa tietyistä käytännöistä 
oikeusasiamiehelle tai välittäjälle turvaten tietolähteidensä luottamuksellisuuden. Yhdistettynä 
oikeusasiamiehen/välittäjän mahdollisuuteen toimia oma-aloitteisesti edellä kuvattu menettely 
voisi olla oikeudenmukainen ratkaisu.

Vaikka esittelijä kannattaakin vapaaehtoisuutta, järjestelmä voi olla tehokas vain, jos kaikki 
asianomaiset osapuolet osallistuvat siihen. Tämä tarkoittaa, että niin tuottajien, kauppiaiden 
kuin supermarkettienkin on hyväksyttävä aloite. Tähän mennessä tuottajat eivät ole niin 
tehneet, ja jää nähtäväksi, kuinka moni kauppias aloitteen hyväksyy. Jos aloitteeseen sitoutuu 
pääasiassa supermarketteja, aloite ei onnistu.

Vapaaehtoisessa aloitteessa ei huomioida riippumattoman oikeusasiamiehen tai välittäjän 
viran perustamista. Sen sijaan aloite perustuu hallintoryhmään, joka koostuu kaikkien 
eturyhmien edustajista. Esittelijä ei tyrmää lähestymistapaa mutta pohtii, onko se yhtä 
käytännöllinen kuin riippumattoman oikeusasiamiehen/välittäjän kautta toimiminen.

Lopuksi todettakoon, että vapaaehtoinen aloite perustuu nimeämiseen ja häpeään saattamiseen 
sekä nimeämiseen ja hyvän maineen antamiseen. Muita seuraamuksia ei ole suunniteltu. Juuri 
rangaistusten puute on syynä siihen, etteivät tuottajat lähde mukaan aloitteeseen. Jotta aloite 
onnistuisi, on harkittava, että hyvien toimintatapojen rikkomisen varalta otettaisiin käyttöön 
uusia seuraamuksia, kuten sakot ja vahingonkorvaukset.

Lainsäädännöllinen jalanjälki
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