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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiego planu działania na rzecz sektora detalicznego przynoszącego 
korzyści wszystkim stronom

(2013/2093(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 31 stycznia 2013 r. pt. „Utworzenie 
europejskiego planu działania na rzecz sektora detalicznego” (COM(2013)0036),

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych 
między przedsiębiorstwami (COM(2013)0037),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. pt. „Nadzór nad rynkiem 
handlu i dystrybucji »W kierunku bardziej wydajnego i sprawiedliwego wewnętrznego 
rynku handlu i dystrybucji w perspektywie roku 2020«” (COM(2010)0355), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie wydajniejszego i bardziej 
sprawiedliwego rynku detalicznego1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 maja 2012 r. pt. „Europejski program na 
rzecz konsumentów – Zwiększanie zaufania i pobudzanie wzrostu gospodarczego” 
(COM(2012)0225),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie nowego 
europejskiego programu na rzecz konsumentów2,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z maja 2012 r. pt. „Tablica wyników dla 
rynków konsumenckich – konsumenci na rynku wewnętrznym jak w domu: 
Monitorowanie integracji wewnętrznego rynku detalicznego oraz analiza porównawcza 
otoczenia konsumenta w państwach członkowskich” (SEC(2012)0165),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 listopada 2012 r. pt. „Ochrona 
przedsiębiorstw przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi i 
zapewnienie skutecznego wykonania: przegląd dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej 
reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej” (COM(2012)0702),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia […] października 2013 r. w sprawie ochrony 
przedsiębiorstw przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi i 
zapewnienia skutecznego wykonania: przegląd dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej 
reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej 3,

– uwzględniając prace Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania 

                                               
1 Dz.U. C 33 E z 5.2.2013, s. 9.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0239.
3 Teksty przyjęte, ….
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Łańcucha Dostaw Żywności oraz platformy ekspertów ds. praktyk w zakresie umów 
zawieranych między przedsiębiorstwami,

– uwzględniając dokument konsultacyjny Komisji z dnia 4 lipca 2013 r. pt. „Konsultacje 
partnerów społecznych na podstawie art. 154 TFUE w sprawie poprawy współpracy w 
ramach UE w zakresie zapobiegania i powstrzymywania pracy nierejestrowanej” (ang. 
„Consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on enhancing EU cooperation in 
the prevention and deterrence of undeclared work”) (C(2013)4145),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 października 2009 r. pt. „Poprawa 
funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie” (COM(2009)0591), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 września 2010 r. w sprawie sprawiedliwego 
wynagrodzenia dla rolników: poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności 
w Europie1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 stycznia 2012 r. pt. „Spójne ramy na rzecz 
wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług 
online” (COM(2011)0942),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2012 r.2 oraz z dnia 4 lipca 2013 r.3 w 
sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 lipca 
2013 r. w sprawie komunikatu Komisji pt. „Utworzenie europejskiego planu działania na 
rzecz sektora detalicznego”4,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 
2013 r. w sprawie zielonej księgi Komisji w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w 
łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami5,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/38/UE z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie praw konsumentów6,

– uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 
2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie 
etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych7 oraz rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w 
sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności8,

– uwzględniając dyrektywę 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

                                               
1 Dz.U. C 308 E z 20.10.2011, s. 22.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0468.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0327.
4 Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0/ dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
5 Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0/ dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
6 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64.
7 Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.
8 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.
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12 grudnia 2006 r. dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej1,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 
2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych2,

– uwzględniając dyrektywę 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 
listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego3,

– uwzględniając art.48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że znaczenie rynku detalicznego jest nie do przecenienia, gdyż jest on 
źródłem 11% unijnego PKB i 15% wszystkich miejsc pracy w UE, zarówno jeżeli chodzi 
o pracowników wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych, a także współtworzy 
tkankę społeczną;

B. mając na uwadze, że w społeczeństwie, w którym relacje międzyludzkie w coraz 
większym stopniu opierają się na kontaktach wirtualnych w internecie, sklepy to nadal 
miejsca, w których spotyka się innych ludzi, a główne ulice handlowe oraz centra miast w 
szczególności tworzą przestrzeń wspólnych doświadczeń i stanowią centralny punkt 
lokalnej tożsamości, dumy z przynależności do danej społeczności, a także wspólnego 
dziedzictwa i wspólnych wartości;

C. mając na uwadze, że obecny kryzys finansowy poważnie odbija się na sektorze 
detalicznym, w szczególności dotykając małe, niezależne sklepy;

D. mając na uwadze, że nieuczciwe praktyki handlowe nadal istnieją i wywierają negatywny 
wpływ w szczególności na rolników i małe przedsiębiorstwa produkcyjne;

1. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie przez Komisję europejskiego planu działania na 
rzecz sektora detalicznego;

2. jest zdania, że w planie działania więcej uwagi należało poświęcić wpływowi obecnego 
kryzysu finansowego na sektor detaliczny, w szczególności na małe, niezależne sklepy;

3. z zadowoleniem przyjmuje zamiar utworzenia przez Komisję stałej grupy ds. 
konkurencyjności w sektorze detalicznym, ale jednocześnie podkreśla znaczenie 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji, uwzględniającej zarówno dużych, jak i małych 
detalistów, spółdzielnie i konsumentów, łączącej interes środowiskowy i społeczny;

4. wzywa państwa członkowskie do niepodejmowania środków w kontekście polityki 
oszczędnościowej, które podważają zaufanie konsumentów i bezpośrednio godzą w 
interes sektora detalicznego, takich jak podwyżka VAT lub podwyższenie opłat 
nakładanych na sklepy;

                                               
1 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.
2 Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1.
3 Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1.
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5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do nadania najwyższego priorytetu politycznego 
sektorowi detalicznemu, który stanowi ważny filar jednolitego rynku, w tym także 
jednolitego rynku cyfrowego, oraz do usunięcia praktycznych przeszkód utrudniających 
detalistom pełne korzystanie z rynku wewnętrznego;

6. z zadowoleniem przyjmuje zamiar opracowania przez Komisję instrumentów 
ułatwiających konsumentom dostęp do przejrzystych i wiarygodnych informacji na temat 
cen, jakości i zrównoważonego charakteru towarów i usług; zachęca Komisję do 
utworzenia łatwo dostępnej bazy danych, zawierającej wszystkie unijne i krajowe wymogi 
dotyczące etykietowania; jednocześnie ostrzega przed tworzeniem coraz większej liczby 
etykiet i ustalania coraz większej liczby wymogów dotyczących etykietowania oraz 
wzywa do uproszczenia, najlepiej poprzez połączenie różnych aspektów zrównoważenia 
społecznego i środowiskowego w ramach jednej etykiety, niwelujące różnice pomiędzy 
obowiązkowymi krajowymi wymogami dotyczącymi etykietowania;

7. zwraca się do Komisji o uzupełnienie jej planu działania o szereg działań wspierających 
niezależnych detalistów, na przykład: zachęcanie do stosowania zasady „adoptuj sklep” 
(ang. adopt-a-shop), w myśl której duzi detaliści działają w charakterze mentorów 
mniejszych sklepów w swoim bezpośrednim sąsiedztwie; promowanie grup niezależnych 
detalistów, w tym spółdzielni, które czerpią korzyści z wzajemnej pomocy i pewnego 
rodzaju ekonomii skali, zachowując jednocześnie pełną niezależność; respektowanie 
prawa samorządów lokalnych i regionalnych do stymulowania w określonych obszarach 
handlowych (np. w obrębie głównych ulic handlowych) klimatu przyjaznego małym, 
niezależnym sklepom poprzez obniżanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego cen 
energii i dzierżawy, wprowadzanie specjalnych korzystnych stawek opłat lokalnych dla 
małych przedsiębiorstw oraz niezależnych detalistów, a także promowanie współpracy 
pomiędzy różnymi sklepami w danej okolicy;

8. ostrzega przed tendencją niektórych samorządów lokalnych i regionalnych do 
prowadzenia inwestycji na wielką skalę, takich jak centra i galerie handlowe 
zlokalizowane z dala od centrum miasta, biorąc pod uwagę to, że osiągnięto już poziom 
nasycenia, szczególnie w kontekście kryzysu ekonomicznego; zauważa, że ceny 
dzierżawy w tego rodzaju centrach handlowych są zwykle zbyt wysokie dla małych, 
niezależnych sklepów i wzywa Komisję, we współpracy z państwami członkowskimi, do 
przeprowadzenia badania skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych 
związanych z powstawaniem takich centrów handlowych;

9. uznaje prawo samorządów lokalnych do zabraniania tworzenia nowych centrów 
handlowych i hipermarketów, w sytuacji gdy wiążą się z tym negatywne skutki społeczne 
lub środowiskowe i zachęca państwa członkowskie do wprowadzania szczegółowych 
przepisów zapewniających różnorodność sklepów, niezbędną dla zachowania 
atrakcyjności obszarów handlowych, w szczególności w centrach miast;

10. podkreśla istotną rolę partnerstw publiczno-prywatnych w zapewnianiu czystych, 
bezpiecznych i łatwo dostępnych obszarów handlowych w centrach miast, między innymi 
poprzez eliminowanie negatywnych skutków pustostanów w obszarach handlowych, np. 
udostępnianie tych lokalizacji nowopowstałym przedsiębiorstwom po obniżonych cenach 
dzierżawy;
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11. zauważa, że w związku z rosnącym znaczeniem e-handlu przed sklepami stoją nowe 
wyzwania, które sprawiają, że strategie wielokanałowej sprzedaży jeszcze bardziej 
zyskują na znaczeniu; w związku z powyższym wyraża zaniepokojenie, w kontekście 
społecznej roli handlu detalicznego, że e-handel mógłby zdominować cały sektor 
detaliczny, tak jak to wydaje się mieć obecnie miejsce w sektorze audiowizualnym i w 
sektorze książek; zachęca detalistów do opracowania nowych modeli biznesowych 
zwiększających potencjał doświadczenia zakupowego w ramach tradycyjnego handlu 
detalicznego, między innymi poprzez zwiększenie poziomu usług, zarówno przed- jak i 
posprzedażowych, oraz powiązanie prezentacji w internecie z personelem 
odpowiedzialnym za sprzedaż tradycyjną;

12. podkreśla spoczywającą na sektorze detalicznym odpowiedzialność w zakresie 
zrównoważonego rozwoju; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że detaliści oraz dostawcy 
przodują pod względem odpowiedzialności ekologicznej, zwłaszcza w odniesieniu do 
odpadów, zużycia energii, transportu i redukcji CO2; jest zdania, że konieczne są dalsze 
działania w tej dziedzinie;

13. przypomina o znaczeniu właściwego wdrażania obowiązujących przepisów prawa 
społecznego i prawa pracy; wyraża ubolewanie z powodu występowania wysokiego 
wskaźnika pracy nierejestrowanej, co skutkuje znacznym poziomem oszustw 
podatkowych i uniemożliwia ustanowienie równych warunków traktowania podmiotów 
handlowych na rynku wewnętrznym;

14. wyraża zaniepokojenie pogorszeniem sytuacji franczyzobiorców jeżeli chodzi o ich prawa 
względem praw franczyzodawców oraz wzywa do zawierania przejrzystych i uczciwych 
umów; w szczególności zwraca uwagę Komisji i państw członkowskich na problemy, 
jakich doświadczają franczyzobiorcy, którzy chcą sprzedać swoje przedsiębiorstwa lub 
zmienić formułę biznesową, kontynuując jednocześnie aktywność w danym sektorze; 
wzywa Komisję do zbadania skutków długoterminowych klauzul o zakazie konkurencji, 
opcji kupna i zakazu multifranchisingu oraz do ponownego rozważenia w związku z tym 
obecnego wyłączenia z przepisów prawa konkurencji kontrahentów, których udział w 
rynku nie przekracza 30%;

15. wspiera prace Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha 
Dostaw Żywności oraz platformy ekspertów ds. praktyk w zakresie umów zawieranych 
między przedsiębiorstwami; jest zdania, że Parlament powinien niezwłocznie rozwiązać 
istniejące problemy związane z jego uczestnictwem w pracach Forum; podkreśla, że 
nieuczciwe praktyki handlowe występują także w łańcuchu dostaw produktów 
niespożywczych i wzywa Komisję oraz federacje przedsiębiorców do poszukiwania 
możliwości utworzenia nowego, otwartego forum skupiającego się na całym sektorze 
detalicznym;

16. z zadowoleniem przyjmuje zasady dobrych praktyk oraz listę przykładowych uczciwych i 
nieuczciwych praktyk w stosunkach pionowych w łańcuchu dostaw żywności, a także 
ramy służące wdrożeniu i egzekwowaniu tych zasad; podkreśla, że jeśli te ramy miałyby 
nieść ze sobą praktyczne skutki, istotne jest włączenie wszystkich podmiotów łańcucha 
dostaw żywności, w tym organizacje rolników, a także przemysłu wytwórczego i branży 
dystrybucji hurtowej; wzywa Komisję do dokonania przeglądu skutków tej dobrowolnej 



PE516.620v01-00 8/13 PR\944163PL.doc

PL

inicjatywy w ciągu dwóch lat od jej wejścia w życie i zaproponowania dodatkowych 
działań stosownie do potrzeb;

17. uważa, że słabszym uczestnikom rynku często trudniej jest zgłaszać przypadki 
nieuczciwych praktyk handlowych i podkreśla znaczącą rolę stowarzyszeń 
przedsiębiorców, które powinny mieć możliwość zgłaszania skarg w ich imieniu, przy 
zachowaniu poufności, do rzecznika lub arbitra, który powinien być uprawniony do 
podjęcia działań ex officio w przypadku powzięcia informacji o pewnych niepokojących 
tendencjach;

18. wzywa Komisję do zaproponowania ustawodawstwa UE mającego na celu zakazanie 
sprzedaży poniżej kosztów w sektorze żywności oraz definicji „zależności 
ekonomicznej”, która powinna sprawić, że zarówno państwa członkowskie, jak i 
społeczność przedsiębiorców staną się bardziej wyczulone na kwestie nieuczciwych 
praktyk handlowych;

19. wzywa Komisję do przyznania małym dostawcom prawa do zakładania grup producentów 
bez nakładania na nie kar przez krajowe organy ds. konkurencji, które oceniły znaczenie 
tych grup wyłącznie w oparciu o produkcję krajową;

20. wzywa Komisję do zwalczania terytorialnych ograniczeń dotyczących dostaw 
narzucanych przez producentów w ramach działań w zakresie nieuczciwych praktyk 
handlowych;

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji, jak również parlamentom i rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Znaczenie sektora detalicznego dla społeczeństwa

Sektor detaliczny to obszar o ogromnym znaczeniu gospodarczym, stanowiący 11% unijnego 
PKB i będący źródłem 15% wszystkich miejsc pracy w UE. W UE bardzo podkreśla się rolę 
sektora detalicznego jako jednego z głównych filarów jednolitego rynku. Duzi detaliści mogą 
czerpać odczuwalne korzyści płynące z ekonomii skali w ramach sprawnie funkcjonującego 
rynku wewnętrznego. Jest zatem godne ubolewania, że wielu detalistów wyrażających chęć 
prowadzenia aktywnej działalności na terenie kilku lub wszystkich państw członkowskich 
nadal napotyka niepotrzebne przeszkody, takie jak niejednolite wymogi dotyczące pakowania 
i etykietowania, a także różnice w praktykach administracyjnych.

Jednolity rynek cyfrowy mógłby oferować detalistom dodatkowe korzyści, jednak obecnie 
większość konsumentów nadal preferuje dostawców zlokalizowanych w ich kraju, nawet 
jeżeli chodzi o zakupy online. Może mieć to związek z tym, że konsumenci po prostu nie 
znają detalistów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich, ale także z brakiem 
pewności konsumentów co do ich praw.

Równie ważna jak wartość ekonomiczna sektora detalicznego jest jego wartość społeczna. 
Szczególnie w dobie coraz większego znaczenia internetu w życiu codziennym i ogólnie 
pojętej komputeryzacji naszych społeczeństw maleje liczba okazji do zawierania kontaktów 
społecznych w świecie rzeczywistym. Ludzie spędzają coraz więcej czasu przed ekranami 
swoich komputerów, tabletów lub telefonów komórkowych i istnieje ryzyko, że nasze 
społeczeństwa stają się coraz bardziej wirtualne. Tradycyjne sklepy to nadal miejsca 
interakcji międzyludzkich w świecie rzeczywistym. Ważne jest, aby nadal istniały, najlepiej 
jako element szerszego otoczenia społecznego, i oferowały dodatkowe usługi, np. biblioteki 
oraz obiekty kulturalne i publiczne.

Wielu ludzi skarży się, że centra handlowe szybko tracą na atrakcyjności, gdyż wszystkie 
oferują takie same sklepy należące do krajowej lub międzynarodowej sieci. Może to 
stopniowo skutkować osłabieniem chęci konsumentów do odwiedzania takich centrów, 
szczególnie jeżeli identyczne produkty mogą równie łatwo kupić przez internet. Aby 
utrzymać atrakcyjność sklepów należy nieustannie przekształcać i udoskonalać samo 
doświadczenie zakupowe, a także stymulować różnorodność sklepów. Niezależny detalista 
może się do tego przyczynić, gdyż niezależne sklepy mają potencjał, aby pobudzać ciekawość 
konsumentów. Centra handlowe o zróżnicowanej i osadzonej w lokalnych uwarunkowaniach 
ofercie sklepów mogą stymulować życie społeczne, a nawet poczucie tożsamości lokalnej, co 
dla wielu ludzi jest coraz bardziej istotne mimo, a może właśnie w wyniku, globalizacji.

Sektor detaliczny w świetle obecnego kryzysu gospodarczego

W większości państw członkowskich nastąpiło poważne osłabienie zaufania konsumentów. 
Obywatele odkładają zakupy w czasie lub przejawiają silne nastawienie na niskie ceny. W 
niektórych państwach członkowskich podwyższono stawki VAT, co jeszcze bardziej utrudnia 
konsumentom dokonywanie zakupów i sprawia, że detalistom trudno jest utrzymać się na 
rynku. Ogólna sytuacja w sektorze detalicznym UE jest powodem do niepokoju, chociaż są 
także wyjątki.
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Najnowsze dane Eurostatu wskazują na nieznaczną poprawę w maju 2013 r., w porównaniu 
do kwietnia 2013 r.1. Niemniej jednak wyniki sektora detalicznego w strefie euro nadal 
wskazują na spadek w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku. Skutki 
okazały się bardziej dotkliwe dla sektora produktów niespożywczych niż dla sektora 
produktów spożywczych, a niezależni detaliści stanowią grupę szczególnie wrażliwą.

W opracowanym przez Komisję planie działania na rzecz sektora detalicznego nie 
przedstawiono bezpośredniej analizy skutków kryzysu i środków oszczędnościowych 
podjętych przez państwa członkowskie na sektor detaliczny. W związku z tym nie podjęto w 
nim takich kwestii, jak dostęp małych przedsiębiorstw do źródeł finansowania czy 
zapobieganie upadłości, nie poruszono też coraz poważniejszego problemu pustostanów w 
centralnych punktach obszarów handlowych. Parlament przyjął osobne sprawozdania 
poświęcone kwestii dostępu do źródeł finansowania i jest to jedyny powód, dla którego 
sprawozdawca nie włączył tej kwestii do niniejszego sprawozdania. Niemniej jednak poprawa 
w dostępie do źródeł finansowania jest niezbędna, w szczególności jeżeli chodzi o MŚP.

Z uwagi na to, że upadłość dotyczy w szczególności niezależnych detalistów, a ich udział w 
rynku gwałtownie maleje, należy poświęcić szczególną uwagę ich potrzebom. Jeżeli nie 
chcemy, aby miasta i miasteczka były pod względem handlu detalicznego niczym klony, 
Komisja i państwa członkowskie muszą natychmiast podjąć działania. Większe sklepy mogą 
pomagać mniejszym, gdyż utrzymanie różnorodności sklepów w najbliższej okolicy leży 
także w ich interesie, ponieważ przyciąga więcej klientów. Duży detalista wyraził 
zainteresowanie wprowadzeniem w życie zasady „adoptuj sklep”. Za pośrednictwem takiego 
programu mali przedsiębiorcy mogliby uzyskiwać porady, np. w kwestiach administracyjnych 
lub finansowych, nie tracąc swojej niezależności. Sklepy mogą współpracować, ustanawiając 
lokalne stowarzyszenia, tak aby rozwój dzielnicy handlowej stał się ich wspólnym 
przedsięwzięciem, w ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi. W celu przeprowadzenia 
rewitalizacji określonych obszarów handlowych można by obniżyć ceny dzierżawy i energii, 
a samorządy lokalne mogłyby różnicować lokalne opłaty, aby obniżyć koszty sklepów w 
danej okolicy.

Komisja słusznie podkreśla, że w ramach polityki dotyczącej planowania przestrzennego nie 
może dochodzić do dyskryminacji pod względem gospodarczym. Mogą jednak istnieć szare 
strefy tam, gdzie samorządy lokalne decydują się promować główne ulice handlowe oraz 
centra miast. Zauważalna jest tendencja do przejmowania obszarów ulic handlowych przez 
określony typ działalności detalicznej. W takich przypadkach samorządy lokalne powinny 
mieć możliwość wprowadzania określonych przepisów gwarantujących różnorodność 
sklepów, co jest niezbędne, aby obszar handlowy mógł zachować atrakcyjność.

W e-handlu można upatrywać doskonałą okazję dla detalistów, ale taka działalność może się 
także stać zagrożeniem dla sklepów, które zwyczajnie ignorują istnienie tego zjawiska. Wiem, 
że wielu detalistów skarży się na klientów, którzy zgłaszają się do tradycyjnego sklepu po 
poradę dotyczącą produktu, aby następnie kupić ten produkt przez internet w innym, tańszym 
sklepie. Niektórzy byli nawet zdania, że powinni zacząć pobierać opłatę za wstęp. Nie jest to 
oczywiście rozwiązanie możliwe do wdrożenia, gdyż przyspieszyłoby upadek sklepów, o 
których mowa, jednak pokazuje, jak bardzo zdeterminowani są ci detaliści.

                                               
1 Informacja prasowa Eurostatu na temat eurowskaźników 104/2013.
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Detaliści muszą uznać e-handel za rzeczywistość, od której nie można uciec. Dlatego wielu 
sklepom zaleca się dążenie do ustanowienia polityki wielokanałowej sprzedaży, obejmującej 
sprzedaż online oraz sprzedaż tradycyjną. Obsługa klienta to jeden z głównych elementów 
przewagi komparatywnej sklepu tradycyjnego. Jeżeli chodzi o artykuły elektroniczne, dla 
klienta często istotne jest uzyskanie rzetelnej porady. Internet to nie zawsze środowisko 
przyjazne klientowi. Nie ma pewności, które strony internetowe są godne zaufania. Dobrą 
strategią byłoby połączenie sklepu internetowego i sklepu tradycyjnego, umożliwiające 
klientowi zasięgnięcie przez internet porady sprzedawcy faktycznie pracującego w 
najbliższym oddziale. Kolejnym sposobem promocji sklepu jest stworzenie „doświadczenia” 
w sklepie. Należy zapewnić dodatkowe atrakcje. Księgarnie mogą zapraszać autorów do 
odczytania fragmentów swoich dzieł; sklepy muzyczne mogą organizować koncerty 
muzyczne na żywo; sklepy odzieżowe – pokazy mody, itp. Obsługa klienta i promocja 
doświadczenia są niezbędne, aby tradycyjne sklepy mogły przetrwać.

Kontrakty dla franczyzobiorców stają się coraz bardziej rygorystyczne. To godne ubolewania, 
że Komisja nie przedstawiła żadnych zaleceń w odpowiedzi na tę tendencję, gdyż podważa to 
całą koncepcję franchisingu i tym samym sprawia, że staje się mniej atrakcyjna, a franchising 
mógłby okazać się pomocny w niwelowaniu skutków kryzysu gospodarczego.

Zrównoważony rozwój

Z uwagi na ograniczony zakres sprawozdania, przedstawienie szczegółowej analizy roli 
sektora detalicznego w polityce społecznej i środowiskowej było niemożliwe. Niemniej 
jednak sektor detaliczny stanowi kapitał jeżeli chodzi o kwestie zrównoważonego rozwoju. 
Sklepy mogą wpływać na decyzje konsumentów dotyczące rodzaju kupowanych produktów, 
stymulując tym samym sprawiedliwy handel. Mają też możliwość promowania opakowań 
przyjaznych dla środowiska, sprzyjających ograniczaniu wytwarzania odpadów. Mogą także
wywierać wpływ na zwyczaje konsumentów w zakresie konsumpcji żywności: zachęcać do 
kupowania tyle, ile jest potrzebne i unikania marnotrawstwa żywności, promować kupowanie 
żywności organicznej itp.

To samo dotyczy polityki społecznej. Niestety w sektorze detalicznym zdarzają się przypadki 
naruszania przepisów społecznych i imigracyjnych. Ponadto utrzymuje się tendencja 
zatrudniania młodych pracowników za niskie płace i zastępowania ich w miarę upływu lat 
oraz wzrostu wymagań płacowych. W szczególności w kontekście rosnącego znaczenia 
obsługi klienta i „doświadczenia”, jako czynników zapewniających przetrwanie sklepom, 
istotne jest inwestowanie w personel. Sektor detaliczny jest doskonały pod względem 
możliwości odbywania szkoleń przez młodych ludzi, ale aby oferować odpowiednią jakość, 
powinno się także polegać na doświadczonym personelu. Przestrzeganie prawa pracy 
powinno być priorytetem państw członkowskich. Z tego względu powinno się dążyć do 
ścisłej współpracy pomiędzy sektorem detalicznym a organami ścigania, aby takie naruszenia 
były usuwane niezwłocznie i skutecznie.

Nieuczciwe praktyki handlowe

Rolnicy i drobni producenci często mają poczucie, że nie istnieje swoboda kształtowania 
stosunków umownych, gdyż mogą oni sprzedawać swoje produkty ograniczonej liczbie 
supermarketów. W rzeczywistości jest to bardziej skomplikowane. Nie wszyscy producenci to 
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niewielkie przedsiębiorstwa. Przykładowo produkcja cukru jest nieustannie kontrolowana 
przez ograniczoną liczbę spółek, które wypracowały w niektórych państwach członkowskich 
tak silną pozycję, że niemal uzyskały status monopoli. Ponadto supermarkety często nie 
kontaktują się bezpośrednio z producentami, tylko z dystrybutorami. Mogą to być duże, 
wielonarodowe przedsiębiorstwa. Marża zysku dla dystrybutorów jest często znacznie wyższa 
niż dla supermarketów. Rozważając kolejne kroki, należy wziąć pod uwagę złożoność 
sytuacji w ramach spożywczego łańcucha dostaw.

Zielona księga często postrzegana jest przez supermarkety jako pierwszy krok w kierunku 
ustawodawstwa UE w tym obszarze. O ile wyjaśnienie pewnych koncepcji, takich jak 
„zależność ekonomiczna”, poprzez ustawodawstwo lub wytyczne na poziomie europejskim 
może być korzystne, sprawozdawca nie jest przekonany co do skuteczności podejścia czysto 
ustawodawczego. Dla drobnych producentów angażowanie się w formalne procesy przeciwko 
supermarketom (lub dystrybutorom) często jest trudne. Zbyt często obawiają się oni retorsji: 
być może mogłyby ujawnić pewne niedozwolone praktyki handlowe, jednak za cenę utraty 
relacji biznesowych z danym supermarketem lub dystrybutorem.

Sprawozdawca jest zatem zwolennikiem ostrożnego podejścia. O ile dążenie do porozumienia 
na poziomie UE w związku z zakazem sprzedaży poniżej kosztów w sektorze spożywczym 
może być korzystne, zasadniczo najlepiej nie polegać zbyt mocno na rozwiązaniach 
ustawodawczych.

Dobrowolne inicjatywy funkcjonujące już w niektórych państwach członkowskich i 
opracowywane obecnie również na poziomie UE przez Forum Wysokiego Szczebla do spraw 
Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności należy przyjąć z zadowoleniem. Mogą 
one stanowić podstawę do wspólnego przejęcia odpowiedzialności. Niemniej jednak 
niektórzy producenci skarżą się, że bez odpowiednich narzędzi wykonawczych te dobrowolne 
inicjatywy nie mogą wpływać na zmianę sytuacji. Istotne jest zatem zapewnienie 
niezależnego rzecznika lub arbitra wydającego postanowienia „ex officio”. Supermarkety 
sprzeciwiają się mechanizmowi anonimowych skarg. Twierdzą, że nie są w stanie 
odpowiednio ochronić się przed takimi skargami i mogą stać się ofiarą pomówienia. Aby 
znaleźć rozwiązanie respektujące interes zarówno producentów, jak i supermarketów, 
sprawozdawca preferuje system umożliwiający stowarzyszeniom przedsiębiorców 
przedkładanie określonych praktyk do rozpatrzenia przez rzecznika lub arbitra, przy 
zachowaniu poufności źródeł informacji. W połączeniu z możliwością podejmowania przez 
rzecznika/arbitra działań „ex officio” może to być sprawiedliwe rozwiązanie.

Pomimo że sprawozdawca wspiera dobrowolny mechanizm, taki mechanizm może być 
skuteczny, wyłącznie jeśli wszystkie zainteresowane strony w nim uczestniczą. Oznacza to, 
że producenci, dystrybutorzy i supermarkety muszą włączyć się w inicjatywę. Producenci 
jeszcze tego nie zrobili; jeszcze nie wiadomo, ilu dystrybutorów się przyłączy. Jeżeli udział w 
inicjatywie deklarować będą głównie supermarkety, skutek nie zostanie osiągnięty.

Po drugie, dobrowolna inicjatywa nie przewiduje ustanowienia niezależnego rzecznika lub 
arbitra. Opiera się ona natomiast na grupie zarządzającej, którą tworzą przedstawiciele 
poszczególnych grup interesu. Sprawozdawca nie odrzuca tego podejścia, jednak zastanawia 
się, czy okaże się równie skuteczne jak działanie za pośrednictwem niezależnego 
rzecznika/arbitra.
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Wreszcie dobrowolna inicjatywa całkowicie polega na „publicznym piętnowaniu” jak 
również „publicznej pochwale”; nie przewidziano żadnych innych sankcji. To właśnie brak 
sankcji powstrzymuje producentów od włączenia się w inicjatywę. Jeżeli zatem inicjatywa ma 
okazać się sukcesem, czas rozważyć wprowadzenie dodatkowych sankcji, np. grzywien czy 
odszkodowania za straty w przypadku naruszenia zasad dobrych praktyk.

Ślad legislacyjny
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