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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par rīcības plānu Eiropas mazumtirdzniecības nozarē — ieguvums visām iesaistītajām 
pusēm
(2013/2093(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 31. janvāra paziņojumu „Eiropas mazumtirdzniecības 
rīcības plāna izveide” (COM(2013)0036),

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 31. janvāra zaļo grāmatu „Negodīga tirdzniecības 
prakse uzņēmumu savstarpējās attiecībās pārtikas un nepārtikas piegādes ķēdē Eiropā” 
(COM(2013)0037),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 5. jūlija ziņojumu „Tirgus uzraudzība tirdzniecības un 
izplatīšanas nozarē. Par efektīvāku un godīgāku tirdzniecības un izplatīšanas iekšējo tirgu 
līdz 2020. gadam” (COM(2010)0355),

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 5. jūlija rezolūciju par efektīvāku un taisnīgāku 
mazumtirdzniecības tirgu1,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 22. maija paziņojumu „Eiropas Patērētāju tiesību 
aizsardzības programma paļāvības un izaugsmes veicināšanai” (COM(2012)0225),

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 11. jūnija rezolūciju par jaunu Eiropas patērētāju 
politikas stratēģiju2,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2012. gada maija darba dokumentu „Patēriņa tirgu 
pārskats — vietējie patērētāji vienotajā tirgū: mazumtirdzniecības vienotā tirgus 
integrācijas uzraudzība un patērētāju vides dalībvalstīs salīdzinošā novērtēšana” 
(SEC(2012)0165),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 27. novembra paziņojumu „Uzņēmumu aizsardzība no 
maldinošas tirgvedības prakses un efektīvas izpildes nodrošināšana — pārskats par 
Direktīvu 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu” (COM(2012)0702),

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada [..]. oktobra rezolūciju par uzņēmumu aizsardzību no 
maldinošas tirgvedības prakses un efektīvas izpildes nodrošināšanu — pārskats par 
Direktīvu 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu3,

– ņemot vērā augstākā līmeņa foruma darbu par pārtikas apgādes ķēdes labāku darbību 
Eiropā un ekspertu platformas darbu par uzņēmumu savstarpējo līgumu slēgšanas prakses 
jautājumiem,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 4. jūlija apspriešanās dokumentu „Apspriešanās ar 

                                               
1 OV C 33 E, 5.2.2013., 9. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0239.
3 Pieņemtie teksti, ...
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sociālajiem partneriem saskaņā ar LESD 154. pantu par ES sadarbības stiprināšanu 
neoficiālas nodarbinātības novēršanai un prevencijai” (C(2013)4145),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 28. oktobra paziņojumu „Labāka pārtikas apgādes ķēdes 
darbība Eiropā” (COM(2009)0591),

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 7. septembra rezolūciju par taisnīgiem ienākumiem 
lauksaimniekiem: labāka pārtikas apgādes ķēdes darbība Eiropā1,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 11. janvāra paziņojumu „Vienota sistēma uzticēšanās 
pastiprināšanai vienotajam digitālajam e-tirdzniecības un tiešsaistes pakalpojumu tirgum” 
(COM(2011)0942),

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 11. decembra2 un 2013. gada 4. jūlija rezolūciju3 par 
vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšanu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 10. jūlija atzinumu 
par Komisijas paziņojumu „Eiropas mazumtirdzniecības rīcības plāna izveide”4,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 11. jūlija atzinumu 
par Komisijas zaļo grāmatu „Negodīga tirdzniecības prakse uzņēmumu savstarpējās 
attiecībās pārtikas un nepārtikas piegādes ķēdē Eiropā”5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvu 2011/38/ES 
par patērētāju tiesībām6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/13/EK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķējumu, 
noformējumu un reklāmu7 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra 
Regulu (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem8,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 
2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu9,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Direktīvu 2011/7/ES 
par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos10,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvu 

                                               
1 OV C 308 E, 20.10.2011., 22. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0468.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0327.
4 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. /Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
5 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. /Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
6 OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.
7 OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.
8 OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.
9 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
10 OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.
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2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū1,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

A. tā kā mazumtirdzniecības tirgus nozīmi ir grūti novērtēt par augstu, jo tas pārstāv 11 % no 
ES IKP un nodrošina vairāk nekā 15 % no visām darbavietām Eiropā, ietverot gan 
kvalificētu, gan nekvalificētu darbaspēku, un sniedz ieguldījumu sabiedrības sociālajā 
struktūrā;

B. tā kā sabiedrībā, kuru arvien vairāk raksturo virtuāli kontakti, izmantojot internetu, veikali 
joprojām ir vieta, kur cilvēki satiek citus cilvēkus, un jo īpaši galvenās ielas un pilsētu 
centri var nodrošināt vidi kopīgai pieredzei, kļūt par vietējās identitātes galveno punktu, 
kopienas lepnumu un kopējo mantojumu, kā arī kopīgām vērtībām;

C. tā kā pašreizējā ekonomikas krīze smagi ietekmē mazumtirdzniecību, īpaši skarot 
mazākus, neatkarīgus veikalus;

D. tā kā joprojām ir vērojama negodīga tirdzniecības prakse (NTP), un tā nelabvēlīgi ietekmē 
īpaši lauksaimniekus un mazos ražošanas uzņēmumus,

1. atzinīgi vērtē Komisijas darbu pie Eiropas mazumtirdzniecības rīcības plāna izstrādes;

2. konstatē, ka rīcības plānā vairāk uzmanības vajadzēja veltīt pašreizējās ekonomikas krīzes 
ietekmei uz mazumtirdzniecību un, jo īpaši, uz mazākiem, neatkarīgiem veikaliem;

3. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu izveidot pastāvīgu grupu jautājumā par 
mazumtirdzniecības konkurētspēju, bet uzsver līdzsvarotas pārstāvības nozīmi, iekļaujot 
gan lielos, gan mazos mazumtirgotājus, kooperatīvus un patērētājus, vides un sociālās 
intereses;

4. mudina dalībvalstis saistībā ar taupības politiku neveikt pasākumus, kas grauj patērētāju 
uzticību un tieši kaitē mazumtirdzniecības nozarei, piemēram, PVN palielināšanu vai 
nodokļu palielināšanu veikaliem;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt augstāko politisko nozīmi mazumtirdzniecības 
nozarei kā vienotā tirgus pīlāram, tostarp vienotajam digitālajam tirgum, un novērst 
praktiskos šķēršļus, kas apgrūtina mazumtirgotājam pilnā mērā baudīt labumu, ko sniedz 
iekšējais tirgus;

6. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu izstrādāt instrumentus, lai sekmētu patērētāja piekļuvi 
pārredzamai un ticamai informācijai par preču un pakalpojumu cenām, kvalitāti un 
ilgtspējību; mudina Komisiju izveidot viegli pieejamu datu bāzi, kurā ietvertas visas ES 
un valstu marķēšanas prasības; vienlaikus brīdina par marķējuma un marķēšanas prasību 
palielināšanu un aicina pievērsties vienkāršošanai, vēlams, apvienojot dažādus sociālās un 
vides ilgtspējības aspektus vienā marķējumā, samazinot atšķirības valstu obligātajās 

                                               
1 OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.
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marķējuma prasībās;

7. pieprasa Komisijai papildināt tās rīcības plānu ar pasākumu kopumu, kuru mērķis ir 
atbalstīt neatkarīgo mazumtirgotāju, piemēram: veicināt principu „pieņemt veikalu”, kurā 
lielākie mazumtirgotāji darbojas kā savas tiešās apkaimes mazo veikalu „darba 
audzinātāji”; veicināt neatkarīgu mazumtirgotāju grupas, tostarp kooperatīvus, kas 
izmanto savstarpējas palīdzības priekšrocības un zināmus apjomradītus ietaupījumus, 
vienlaikus saglabājot savu pilnīgo neatkarību; ievērot vietējo un reģionālo iestāžu tiesības 
veicināt maziem un neatkarīgiem veikaliem labvēlīgu atmosfēru konkrētās iepirkšanās 
zonās (piemēram, „galvenajās ielās”), samazinot enerģijas likmes un nomas maksas, 
izmantojot publiskās un privātās partnerības, ieviešot likmju atlaides mazajiem 
uzņēmumiem un neatkarīgajiem mazumtirgotājiem par vietējiem maksājumiem un 
veicinot sadarbību dažādu veikalu starpā attiecīgajā teritorijā;

8. brīdina par dažu vietējo un reģionālo iestāžu tendenci izstrādāt liela mēroga projektus, 
piemēram, iepirkšanās centrus un lielveikalus ārpus pilsētu centriem, īpaši ņemot vērā 
ekonomikas krīzi un to, ka piesātinājuma punkts jau ir sasniegts; norāda, ka nomas maksa 
šādos iepirkšanās centros parasti ir pārāk augsta maziem un neatkarīgiem veikaliem, un 
aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādāt pārskatu par to ekonomisko, sociālo un 
vides ietekmi;

9. atzīst vietējo iestāžu tiesības neatļaut jaunu iepirkšanās centru un lielveikalu būvēšanu 
vietās, kur tie izraisīs nelabvēlīgas sociālas sekas vai ietekmi uz vidi, un mudina 
dalībvalstis ieviest īpašus noteikumus, lai nodrošinātu veikalu daudzveidību, kas ir 
būtiska, ja vēlamies saglabāt iepirkšanās zonu pievilcību, īpaši mazpilsētu un lielpilsētu 
centros;

10. uzsver publiskās un privātās partnerības svarīgo nozīmi tīras, drošas un pieejamas 
iepirkšanās zonas nodrošināšanā mazpilsētu un lielpilsētu centros, cita starpā pievēršoties 
neapdzīvoto ēku nelabvēlīgajai ietekmei iepirkšanās centros, piemēram, padarot šīs vietas 
pieejamas uzņēmējdarbības uzsākšanai par zemāku nomas maksu nekā parasti;

11. norāda, ka līdz ar e-tirdzniecības arvien pieaugošo nozīmi veikali saskaras ar jaunām 
problēmām, kas arvien vairāk palielina daudzkanālu mazumtirdzniecības stratēģijas 
nozīmi; saistībā ar to pauž bažas, ņemot vērā mazumtirdzniecības sociālo nozīmi, ka e-
tirdzniecība varētu pārņemt visas mazumtirdzniecības nozares līdzīgi tam, kā pašlaik, 
šķiet, notiek audiovizuālo ierakstu un grāmatu nozarē; mudina mazumtirgotājus attīstīt 
jaunus modeļus iepirkšanās pieredzes paplašināšanai fiziskos veikalos, cita starpā
paaugstinot pakalpojumu līmeni gan pirms, gan pēc pārdošanas, sasaistot preces 
parādīšanu internetā ar personālu, kas atbild par pārdošanu fiziskā veikalā;

12. uzsver mazumtirdzniecības nozares atbildību attiecībā uz ilgtspējību; atzinīgi vērtē to, ka 
mazumtirgotāji un piegādātāji ir priekšplānā ekoloģiski atbildīgas rīcības jomā, jo īpaši 
attiecībā uz atkritumiem, enerģijas patēriņu, transportu un CO2 samazināšanu; uzskata, ka 
šajā jomā jāpieliek pūles arī turpmāk;

13. atgādina par pašreizējo sociālo un darba tiesību aktu pareizas īstenošanas nozīmi; pauž 
nožēlu par nedeklarētā darba augsto līmeni, kura dēļ notiek būtiska izvairīšanās no 
nodokļiem un iekšējā tirgū nav iespējams nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
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visiem tirgotājiem;

14. pauž bažas par franšīzes ņēmēju tiesību vājināšanos pret franšīzu sabiedrībām un pieprasa 
pārredzamus un godīgus līgumus; vērš īpašu Komisijas un dalībvalstu uzmanību uz 
problēmām, ar kurām saskaras franšīzu ņēmēji, kas grib pārdot savu uzņēmumu vai mainīt 
sava uzņēmuma darbības virzienu, vienlaikus saglabājot darbošanos tajā pašā nozarē; 
pieprasa Komisijai pārbaudīt ilgtermiņa konkurences klauzulu, iegādes iespēju un 
daudzveidīgu franšīzu aizlieguma ietekmi un šajā saistībā vēlreiz apsvērt pašreizējo 
atbrīvojumu no konkurences noteikumiem līguma slēdzējiem, kuru tirgus daļa ir mazāka 
par 30 %;

15. atbalsta augstākā līmeņa foruma darbu par pārtikas apgādes ķēdes labāku darbību un tā 
ekspertu platformu par uzņēmumu savstarpējo līgumu slēgšanas prakses jautājumiem; 
uzskata, ka Parlamentam steidzami jāatrisina neatrisinātie jautājumi saistībā ar tā 
līdzdalību foruma darbā; uzsver, ka NTP notiek arī nepārtikas piegādes ķēdē, un lūdz 
Komisiju un uzņēmumu federācijas izpētīt iespējas uz nenoteiktu laiku radīt jaunu 
forumu, kas pievēršas mazumtirdzniecībai kopumā;

16. atzinīgi vērtē labās prakses principus un negodīgas un godīgas prakses piemēru sarakstu 
tirdzniecības vertikālās attiecībās pārtikas piegādes ķēdē, kā arī sistēmu šo principu 
īstenošanai un ieviešanai; uzsver, ka, ja ir vēlēšanās, lai tiem būtu praktiska ietekme, ir 
nozīmīgi, lai visi pārtikas piegādes ķēdes dalībnieki piedalītos, tostarp lauksaimnieku 
organizācijas, kā arī ražošanas un vairumtirdzniecības nozares; pieprasa Komisijai 
pārskatīt brīvprātīgās iniciatīvas ietekmi divus gadus pēc tās stāšanās spēkā un sniegt 
priekšlikumus par papildu pasākumiem, ja tādi vajadzīgi;

17. uzskata, ka vājākiem tirgus dalībniekiem bieži ir grūti sūdzēties par NTP, un uzsver 
uzņēmumu asociāciju svarīgo nozīmi, kurām jābūt iespējai iesniegt šādas sūdzības viņu 
vārdā, vienlaikus nodrošinot konfidencialitāti, ombudam jeb tiesībsargam, kuram 
vajadzētu būt pilnvarām rīkoties ex officio, ja ir informācija par noteiktām tendencēm, kas 
rosina bažas;

18. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par ES tiesību aktu, ar kuru tiek aizliegta pārdošana 
zem pašizmaksas pārtikas nozarē un paredzēt „ekonomiskās atkarības” definīciju, kam 
būtu vairāk jārosina gan dalībvalstu, gan uzņēmēju modrība attiecībā uz NTP;

19. aicina Komisiju nodrošināt mazo piegādātāju tiesības veidot ražotāju grupas bez sodīšanas 
no valsts konkurences uzraudzības iestādēm, kuras šo grupu nozīmi ir vērtējušas, 
pamatojoties tikai uz valsts ražošanu;

20. aicina Komisiju cīnīties pret teritoriāliem piegāžu ierobežojumiem, ko noteikuši zīmolu 
ražotāji, kā daļu no rīcības pret NTP;

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Mazumtirdzniecības nozares nozīme sabiedrībai

Mazumtirdzniecībai ir ievērojama ekonomiska nozīme, nodrošinot 11 % no ES IKP un 15 % 
ES nodarbinātības. ES uz mazumtirdzniecību tiek likts liels uzsvars kā uz vienu no 
galvenajiem vienotā tirgus pīlāriem. Lielākajiem mazumtirgotājiem apjomradītie ietaupījumi 
labi strādājošā iekšējā tirgū var radīt būtisku atšķirību. Tāpēc jāpauž nožēla, ka daudzi 
mazumtirgotāji, kas vēlas aktīvi darboties vairākās vai visās dalībvalstīs, joprojām saskaras ar 
nevajadzīgiem šķēršļiem, piemēram, dažādām iepakojuma un marķēšanas prasībām, kā arī 
atšķirīgu administratīvo praksi.

Vienotais digitālais tirgus var piedāvāt papildu iespējas mazumtirgotājiem, lai gan pašreiz 
patērētāji vēl joprojām savā ziņā dod priekšroku piegādātājiem, kuri darbojas viņu pašu valstī, 
pat attiecībā uz pirkumiem tiešsaistē. Tas var būt saistīts ar faktu, ka patērētāji vienkārši 
nepazīst mazumtirgotājus, kas darbojas citās dalībvalstīs, kā arī ar nedrošību par savām 
tiesībām.

Tikpat svarīga kā ekonomiskā vērtība ir mazumtirdzniecības sociālā vērtība. Proti, joprojām 
palielinoties interneta nozīmei ikdienas dzīvē un mūsu sabiedrības datorizācijai kopumā, 
iespēju skaits veidot sociālus kontaktus reālajā dzīvē strauji samazinās. Cilvēki tiecas arvien 
vairāk laika pavadīt, izmantojot savus personālos datorus, plaukstdatorus vai mobilos 
tālruņus, un pastāv risks, ka mūsu sabiedrība arvien vairāk kļūst virtuāla. Fiziskie veikali vēl 
joprojām ir vietas, kurās cilvēki savstarpēji sadarbojas reālajā dzīvē. Ir svarīgi, lai tie paliktu 
savā vietā, vēlams iesakņojušies plašākā sociālajā vidē, piedāvājot papildu pakalpojumus, 
piemēram, bibliotēkas un kultūras un sabiedriskās ēkas.

Daudzi cilvēki žēlojas, ka iepirkšanās centri strauji zaudē savu pievilcību, jo visos tajos ir 
vieni un tie paši veikali, kas ir valsts vai starptautiskas ķēdes daļas. Pakāpeniski tas var graut 
patērētāju vēlēšanos vispār apmeklēt šādus centrus, īpaši, ja viņi var nopirkt tos pašus 
produktus tikpat viegli tiešsaistē. Lai saglabātu pievilcību, ne tikai pastāvīgi ir jāapsver un 
jāuzlabo iepirkšanās pieredze, bet jāveicina arī veikalu daudzveidība. Neatkarīgais 
mazumtirgotājs var radīt atšķirību, jo neatkarīgi veikali var veicināt patērētāja interesi. 
Iepirkšanās centri ar dažādu, vietējas izcelsmes veikalu piedāvājumu var veicināt kopienas 
dzīvi un pat vietējo identitāti, pēc kuras daudzi cilvēki tiecas arvien vairāk un vairāk, 
neskatoties uz globalizāciju, vai, iespējams, tieši tās dēļ.

Mazumtirdzniecības nozare pašreizējā ekonomikas krīzē

Vairākumā dalībvalstu patērētāju uzticība ir sasniegusi ārkārtīgi zemu līmeni. Iedzīvotāji 
atliek iegādi vai arī pievēršas īpaši lētām cenām. Dažās dalībvalstīs PVN likmes ir 
palielinātas, tāpēc kļūst vēl jo grūtāk patērētājiem pirkt un mazumtirgotājiem izdzīvot. Kopējā 
situācija ES mazumtirdzniecības nozarē rada bažas, lai gan ir arī izņēmumi.

Jaunākie Eurostat dati liecina par nelielu uzlabojumu 2013. gada maijā salīdzinājumā ar 
2013. gada aprīli1. Tomēr mazumtirdzniecībā eiro zonā joprojām ir vērojama lejupslīde nekā 
pirms gada tajā pašā mēnesī. Nepārtikas produkti ir sagādājuši lielākus zaudējumus nekā 

                                               
1 Eurostat News Release Euroindicators 104/2013.
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pārtikas produkti, un neatkarīgie mazumtirgotāji ir jo īpaši neaizsargāti.

Komisijas mazumtirdzniecības rīcības plānā netiek tiešā veidā risinātas krīzes un dalībvalstu 
ieviesto taupības pasākumu radītās sekas mazumtirdzniecībā. Tādējādi netiek skarti arī tādi 
jautājumi kā mazo uzņēmumu piekļuve finanšu līdzekļiem vai bankrota novēršana, ne arī 
joprojām pieaugošā tukšo veikalu problēma iepirkšanās zonās. Jautājumā par piekļuvi 
finansēm Parlaments ir pieņēmis atsevišķus ziņojumus, kas ir vienīgais iemesls, kāpēc šis 
jautājums nav ietverts šajā ziņojumā. Tomēr labāka piekļuve finansēm ir dzīvībai svarīga, jo 
īpaši attiecībā uz MVU.

Tā kā bankroti īpaši skar neatkarīgus mazumtirgotājus un viņu tirgus daļa strauji samazinās, 
īpaša uzmanība pievēršama viņu vajadzībām. Ja nevēlamies lielpilsētas un mazpilsētas, kas ir 
kloni attiecībā uz mazumtirdzniecību, Komisijai un dalībvalstīm jārīkojas nekavējoties. 
Lielākie veikali var palīdzēt mazākajiem, jo viņi arī ir ieinteresēti saglabāt veikalu 
daudzveidību savā apkaimē tāpēc, ka tā pievilina vairāk patērētāju. Kāds liels mazumtirgotājs 
ir paziņojis, ka tas būtu gatavs ieviest principu „pieņem veikalu”. Izmantojot šādu programmu 
mazie uzņēmēji varētu vērsties pēc padoma, piemēram, par administrācijas vai finanšu 
jautājumiem, nezaudējot savu neatkarību. Veikali var strādāt kopā, izveidojot vietējas 
asociācijas, lai tādējādi iepirkšanās rajona attīstība kļūtu par viņu kopēju pasākumu ciešā 
sadarbībā ar vietējām iestādēm. Nomas un enerģijas likmes varētu tikt samazinātas, lai 
atdzīvinātu konkrētas iepirkšanās zonas, un vietējās iestādes varētu diferencēt vietējās 
maksas, lai mazinātu izmaksas veikaliem attiecīgajā teritorijā.

Komisija pareizi uzsver, ka teritoriālās plānošanas politika nedrīkst būt diskriminējoša, 
pamatojoties uz ekonomiku. Var taču būt „pelēkas” zonas, ja vietējās iestādes vēlas veicināt 
galvenās ielas pilsētā un pilsētu centros. Ir jaušama tendence, ka īpaši mazumtirdzniecības 
veidi pārņem galvenās ielas. Šādos gadījumos ir jābūt iespējai vietējām iestādēm ieviest 
īpašus noteikumus, lai nodrošinātu veikalu daudzveidību, kas ir būtiska, lai iepirkšanās zona 
saglabātu savu pievilcību.

E-tirdzniecība var būt „zelta” iespēja mazumtirgotājiem, bet tā var arī kļūt par draudu tiem 
veikaliem, kuri vienkārši neievēro šo parādību. Esmu dzirdējis daudzus mazumtirgotājus 
žēlojamies par klientiem, kas grib konsultēties par produktu fiziskā veikalā tikai tādēļ, lai šo 
produktu nopirktu tiešsaistē kādā citā, lētākā veikalā. Daži pat ir teikuši, ka varbūt viņiem 
būtu jāievieš ieejas maksa. Tas, protams, nav praktisks risinājums un tikai paātrinātu attiecīgo 
veikalu lejupslīdi, bet tas apliecina minēto mazumtirgotāju izmisumu.

Mazumtirgotājiem ir jāpieņem e-tirdzniecība kā dzīves fakts. Tāpēc ieteicams daudziem 
veikaliem censties veidot daudzkanālu tirdzniecības politiku, ietverot gan tiešsaistes gan 
tradicionālos kanālus. Pakalpojumi ir fiziska veikala galvenā salīdzinošā priekšrocība. 
Klientam par elektroniskām precēm bieži ir svarīgi saņemt labu padomu. Internets ne vienmēr 
ir klientam draudzīgs. Nav skaidrs, kurām tīmekļa vietnēm var ticēt. Labs panākums būtu, ja 
interneta veikalu savienotu ar fiziskiem veikaliem, lai klients varētu griezties pēc padoma un 
to saņemt no reāla pārdevēja tuvākajā nodaļā, izmantojot internetu. Cits veids, kā veicināt 
fizisku veikalu, ir radīt „pieredzi” veikalā. Ir jānodrošina kaut kas īpašs. Grāmatveikali var 
aicināt autorus nolasīt kaut ko no saviem darbiem; mūzikas veikali var organizēt dzīvās 
mūzikas atskaņojumus; apģērbu veikali — modes skates utt. Pakalpojumi un pieredzes 
veicināšana ir būtiski elementi fizisku veikalu izdzīvošanai.
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Franšīzes līgumi ir kļuvuši arvien stingrāki. Jāizsaka nožēla par to, ka Komisija nav iekļāvusi 
nevienu ieteikumu kā reakciju uz šo apstākli, jo tas tiecas apdraudēt visu franšīzes ieceri, 
padarot to nepievilcīgāku, kaut gan franšīzes varētu palīdzēt mazināt ekonomikas krīzes 
ietekmi.

Ilgtspējība

Šā ziņojuma ierobežotā apjoma dēļ ir neiespējami sīki analizēt mazumtirdzniecības nozīmi 
sociālās un vides politikas jomās. Tomēr mazumtirdzniecība ir kapitāls, apsverot ilgtspējības 
jautājumus. Veikali var ietekmēt, kāda veida produktu patērētāji pērk, un tādējādi var veicināt 
godīgu tirdzniecību. Veikali var veicināt videi labvēlīgu iepakojumu, kas var palīdzēt 
samazināt atkritumus. Tie var arī ietekmēt patērētāju ieradumus attiecībā uz pārtikas patēriņu: 
pirkt vajadzīgo daudzumu un izvairīties no pārtikas atkritumiem, pirkt vairāk dabisku pārtiku 
utt.

Tas pats attiecas uz sociālo politiku. Diemžēl sociālo un imigrācijas tiesību aktu pārkāpumi 
mazumtirdzniecībā patiešām notiek. Tāpat ir arī tendence pieņemt darbā gados jaunu 
personālu par mazu algu un aizstāt viņus, tiklīdz viņi kļūst vecāki un dārgāki. Īpaši svarīgi 
ieguldīt personālā ir tad, ja pakalpojumi un „pieredze” iegūst lielāku nozīmi veikalu 
izdzīvošanai. Mazumtirdzniecība ir izcila nozare, kurā piedāvāt jauniešiem apmācības 
iespējas, bet tai ir arī jābalstās uz pieredzējušu darbaspēku, lai piedāvātu augstāko kvalitāti. 
Darba tiesību aktu izpildei dalībvalstīs ir jābūt prioritātei. Saistībā ar to ir jāveicina cieša 
sadarbība starp mazumtirdzniecības nozari un tiesībsargājošām struktūrām, lai ikviens 
pārkāpums nekavējoši un efektīvi tiktu risināts.

Negodīga tirdzniecības prakse (NTP)

Lauksaimnieki un mazie ražotāji bieži jūt, ka nav patiesas līguma brīvības, jo viņi var pārdot 
savus produktus tikai ierobežotam skaitam lielveikalu. Taču realitātē viss ir sarežģītāk. Ne 
visi ražotāji ir maza mēroga uzņēmumi. Piemēram, cukura ražošanu kontrolē nedaudzi bēdīgi 
slaveni uzņēmumi, kuru pozīcijas ir tik spēcīgas, ka dažās dalībvalstīs tos var uzskatīt gandrīz 
par monopoliem. Turklāt lielveikali bieži neslēdz darījumus tieši ar ražotājiem, bet ar sadales 
tirgotājiem. Šādi tirgotāji var būt lieli starpvalstu uzņēmumi. Šādu tirgotāju peļņas daļas bieži 
ir daudz lielākas nekā lielveikaliem. Apsverot turpmākos pasākumus, ir svarīgi ņemt vērā 
situācijas sarežģītību pārtikas apgādes ķēdē.

Lielveikali zaļo grāmatu bieži uzskata par pirmo pasākumu ES tiesību aktu virzienā šajā jomā. 
Lai gan tā var būt noderīga konkrētu jēdzienu noskaidrošanai, izmantojot Eiropas tiesību 
aktus vai pamatnostādnes, piemēram, „ekonomiskā atkarība”, nav pārliecības par pilnīgi 
leģislatīvas pieejas efektivitāti. Mazākiem ražotājiem bieži būs grūti iesaistīties formālā 
tiesvedības procesā pret lielveikaliem (vai sadales tirgotājiem). Pārāk bieži viņi baidās no 
pretdarbības pasākumiem: viņi, iespējams, ir atklājuši NTP, bet par to maksājot ar darījumu 
sakaru zaudēšanu ar lielveikalu vai attiecīgo sadales tirgotāju.

Tāpēc priekšroka dodama piesardzīgai pieejai. Lai gan mēģinājumi panākt vienošanos ES 
līmenī var būt noderīgi, lai aizliegtu pārdot zem pašizmaksas pārtikas nozarē, kopumā labāk ir 
pārāk nepaļauties uz likumdošanas risinājumiem.

Brīvprātīgas iniciatīvas, kas jau ieviestas dažās dalībvalstīs un pašlaik Augstākā līmeņa 
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forumā par pārtikas apgādes ķēdes labāku darbību tiek attīstītas arī ES līmenī, ir vērtējamas 
atzinīgi. Tās var nodrošināt pamatu, lai uzņemtos kopēju atbildību. Tomēr daži ražotāji 
žēlojas, ka bez pienācīga pastiprinājuma šīs brīvprātīgās iniciatīvas nespēs mainīt situāciju. 
Lai saglabātu minēto spiedienu, ir svarīgi nodrošināt neatkarīgu ombudu jeb tiesībsargu, kas 
var izdot ex officio nolēmumus. Lielveikali iebilst pret anonīmu sūdzību mehānismiem. Tie 
apgalvo, ka nespēj pienācīgi sevi aizstāvēt pret šādām sūdzībām un tāpēc var kļūt par neslavas 
celšanas upuriem. Lai panāktu risinājumu, kurā tiktu ievērotas gan ražotāju, gan lielveikalu 
intereses, priekšroka būtu dodama sistēmai, kas ļauj uzņēmumu asociācijām pievērst ombuda 
jeb tiesībsarga uzmanību konkrētai praksei, vienlaikus saglabājot konfidencialitāti attiecībā uz 
saviem informācijas avotiem. Savienojumā ar ombuda/tiesībsarga iespēju rīkoties ex officio
tas var piedāvāt taisnīgu risinājumu.

Lai gan referents atbalsta brīvprātīgu mehānismu, tas var būt efektīvs tikai tad, ja visas 
attiecīgās puses līdzdarbojas. Tas nozīmē, ka ražotājiem, tirgotājiem un lielveikaliem visiem 
vienlīdz jāparakstās zem šīs iniciatīvas. Pašreizējā brīdī ražotāji to vēl nav izdarījuši; vēl 
jāredz, cik daudz būs tirgotāju, kas to darīs. Ja galvenokārt tikai lielveikali piekritīs minētai 
iniciatīvai, tā nedarbosies.

Otrkārt, brīvprātīgā iniciatīva neparedz neatkarīga ombuda jeb tiesībsarga izveidošanu. Tā 
turpretī paļaujas uz pārvaldības grupu, kurā ir katras interešu grupas pārstāvji. Referents 
nenoraida šādu pieeju, bet rodas jautājums, vai tās darbs būs tikpat praktisks kā, darbojoties 
neatkarīgam ombudam/tiesībsargam.

Visbeidzot brīvprātīgā iniciatīva visnotaļ paļaujas uz „apsaukšanu un kaunināšanu”, kā arī uz 
„nosaukšanu un slavēšanu”: nekādas citas sankcijas nav paredzētas. Tieši sankciju trūkums ir 
tas, kas attur ražotājus no pievienošanās iniciatīvai. Tāpēc, lai iniciatīva varētu būt veiksmīga, 
ir pienācis laiks apsvērt papildu sankciju ietveršanu, piemēram, naudas sodi un kompensācijas 
par zaudējumiem labās prakses principu pārkāpšanas gadījumos.

Leģislatīvais pēdu nospiedums

Šādas organizācijas ir sniegušas referentam savus atzinumus par minēto tematu: 
Albert Heijn Carrefour Copa-Cogeca
Detailhandel NL EDEKA ESBA
tirgotāju apvienība „Eurocommerce” Eurocoop Eiropas Grāmattirgotāju asociācija
ERRT IKEA Jumbo
Svensk Handel Tesco Tradecraft
Vakcentrum NL UGAL


