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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropskem akcijskem načrtu za maloprodajni sektor v korist vseh udeležencev

(2013/2093(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 31. januarja 2013 z naslovom „Priprava 
akcijskega načrta za maloprodajni sektor“ (COM(2013)0036),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 31. januarja 2013 o nepoštenih trgovinskih 
praksah v oskrbni verigi z živili in neživili med podjetji v Evropi (COM(2013)0037),

– 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“, COM (2010) 355, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2011 o bolj učinkovitem in poštenem 
maloprodajnem trgu1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. maja 2012 z naslovom „Evropska agenda za 
potrošnike – za krepitev zaupanja in rasti“ (COM(2012)0225),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. junija 2013 o novi agendi za evropsko 
potrošniško politiko2,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije iz maja 2012 z naslovom
„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“ 
(Pregled razmer za potrošnike – Potrošniki doma na enotnem trgu: spremljanje 
povezovanja maloprodajnega enotnega trga in razmer za potrošnike v državah članicah)
(SEC(2012)0165), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. novembra 2012 z naslovom „Zaščita podjetij 
pred praksami zavajajočega trženja in zagotavljanje učinkovitega uveljavljanja – Pregled 
Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju“ (COM(2012)702),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne […] oktobra 2013 o zaščiti podjetij pred praksami 
zavajajočega trženja in zagotavljanju učinkovitega uveljavljanja – Pregled Direktive 
2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju3,

– ob upoštevanju dela foruma na visoki ravni za boljše delovanje verige preskrbe s hrano in 
dela skupine strokovnjakov za pogodbena razmerja pri poslovanju med podjetji,

– ob upoštevanju dokumenta o posvetovanju Komisije z dne 4. julija 2013 z naslovom 

                                               
1 UL C 33 E, 5.2.2013, str. 9.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0239.
3 Sprejeta besedila, …
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„Consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on enhancing EU cooperation in 
the prevention and deterrence of undeclared work“ (Posvetovanje socialnih partnerjev  v
skladu s členom 154 PDEU o okrepljenem sodelovanju na področju preprečevanja in 
odvračanja neprijavljenega dela) (C(2013)4145),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. oktobra 2009 z naslovom „Bolje delujoča 
veriga preskrbe s hrano v Evropi“ (COM(2009)0591), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. septembra 2010 o poštenih prihodkih za kmete: 
bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. januarja 2012 z naslovom „Skladen okvir za 
okrepitev zaupanja v enotni digitalni trg elektronskega poslovanja in spletnih storitev“ 
(COM(2011)0942),

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 11. decembra 20122 in 4. julija 20133 o dokončanju 
oziroma vzpostavitvi enotnega digitalnega trga,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. julija 2013 o 
sporočilu Komisije o vzpostavitvi enotnega maloprodajnega trga4,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2013 o 
zeleni knjigi Komisije o nepoštenih trgovinskih praksah v oskrbni verigi z živili in neživili 
med podjetji v Evropi5,

– ob upoštevanju Direktive 2011/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2011 o pravicah potrošnikov6,

– ob upoštevanju Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 
2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in 
oglaševanju živil7ter Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom8,

– ob upoštevanju Direktive 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju9,

– ob upoštevanju Direktive 2011/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih10,

– ob upoštevanju Direktive 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
                                               
1 UL C 308 E, 20.10.2011, str. 22.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0468.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0327.
4 UL C 0, 0.0.0000, str. 0/Še ni objavljeno v Uradnem listu.
5 UL C 0, 0.0.0000, str. 0/Še ni objavljeno v Uradnem listu.
6 UL L 304, 22.11.2011, str.64.
7 UL L 109, 6.5.2000, str.29.
8 UL L 304, 22.11.2011, str.18.
9 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.
10 UL L 48, 23.2.2011, str. 1.
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novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu1,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora 
za zaposlovanje in socialne zadeve  (A7-0000/2013),

A. ker je skoraj nemogoče preceniti pomen maloprodajnega trga, saj predstavlja 11 % BDP 
EU in zagotavlja več kot 15 % vseh delovnih mest v Evropi, in sicer za kvalificirano in 
nekvalificirano delovno silo, ter prispeva k socialnemu tkivu družbe;

B. ker so trgovine v družbi, ki jo vedno bolj zaznamujejo virtualni stiki prek interneta, še 
vedno kraj, kjer se ljudje srečujejo, zlasti nakupovalne ulice in mestna središča pa so 
lahko prostor za izmenjavo izkušenj in osrednja točka lokalne identitete, poistovetenja s 
skupnostjo ter skupne dediščine in skupnih vrednot;

C. ker sedanja gospodarska kriza terja velik davek od maloprodajnega sektorja, pri čemer 
vpliva zlasti na male, neodvisne trgovine;

D. ker nepoštene trgovinske prakse še vedno obstajajo in negativno vplivajo zlasti na kmete 
in mala proizvodna podjetja;

1. pozdravlja, da je Komisija uvedla evropski akcijski načrt za maloprodajni sektor;

2. ugotavlja, da bi akcijski načrt moral večjo pozornost posvetiti učinkom sedanje 
gospodarske krize na maloprodajni sektor in zlasti na male, neodvisne trgovine;

3. pozdravlja namero Komisije, da bo ustanovila stalno skupino za konkurenčnost v trgovini 
na drobno, vendar poudarja pomen uravnotežene zastopanosti, tudi velikih in malih 
trgovcev na drobno, zadrug ter interesov potrošnikov in okoljskih in družbenih interesov;

4. poziva države članice, naj v okviru varčevalnih politik ne sprejemajo ukrepov, ki bi 
spodkopali zaupanje potrošnikov in neposredno škodovali interesom maloprodajnega 
sektorja, kot so višji DDV ali višje dajatve za trgovine;

5. poziva Komisijo in države članice, naj maloprodajnemu sektorju namenijo največjo 
politično težo kot enemu od stebrov enotnega trga, vključno z digitalnim enotnim trgom, 
in naj odpravijo praktične ovire, zaradi katerih trgovci na drobno težko v celoti izkoristijo 
prednosti notranjega trga;

6. pozdravlja namero Komisije, da bo razvila instrumente za lažji dostop potrošnikov do 
preglednih in zanesljivih informacij o cenah, kakovosti ter trajnosti blaga in storitev; 
spodbuja Komisijo, naj vzpostavi zlahka dostopno bazo podatkov, ki bo vsebovala vse 
zahteve EU in nacionalne zahteve glede označevanja; istočasno opozarja na vedno več 
oznak in zahtev glede označevanja ter poziva k poenostavitvi, tako da bi ena oznaka 
vsebovala več vidikov socialne in okoljske trajnosti, ob hkratnem zmanjšanju razlik med 
nacionalnimi zahtevami glede obveznega označevanja;

                                               
1 UL L 319, 5.12.2007, str. 1.
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7. poziva Komisijo, naj dopolni svoj akcijski načrt z več ukrepi pomoči za neodvisne trgovce 
na drobno, kot so: spodbujanje načela „posvoji trgovino“, v skladu s katerim večji trgovci 
na drobno delujejo kot „mentorji“ manjših trgovin v svoji neposredni bližini; spodbujanje 
povezovanja neodvisnih trgovcev na drobno v skupine, vključno z zadrugami, ki so 
deležne koristi vzajemne pomoči in nekaterih ekonomij obsega, ob tem pa ohranijo vso 
svojo neodvisnost; spoštovanje pravice lokalnih in regionalnih organov, da na določenih 
nakupovalnih območjih (npr. „nakupovalne ulice“) ustvarjajo pogoje, ki so ugodni za 
male, neodvisne trgovine, z zniževanjem cen energije in najemnin prek javno-zasebnih 
partnerstev, z uvajanjem nižjih stopenj lokalnih dajatev za dejavnosti malih podjetij in 
neodvisnih trgovcev na drobno ter s spodbujanjem sodelovanja med različnimi trgovinami 
na omenjenem območju;

8. opozarja pred težnjo nekaterih lokalnih in regionalnih organov, da bodo še naprej razvijali 
velike projekte, kot so nakupovalna središča in mesta zunaj mestnih središč, ob 
upoštevanju dejstva, da je stopnja nasičenosti glede na gospodarsko krizo že dosežena; 
ugotavlja, da so najemnine v takšnih nakupovalnih središčih za manjše, neodvisne 
trgovine ponavadi previsoke, in poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami 
pripravi pregled njihovih gospodarskih, socialnih in okoljskih učinkov;

9. priznava pravico lokalnih organov, da ne dovolijo izgradnje novih nakupovalnih središč in 
hipermarketov, kjer koli bo to imelo negativne socialne ali okoljske posledice, in spodbuja 
države članice, naj uvedejo posebna pravila, ki bodo zagotavljala raznolikost trgovin, saj 
je ta nujna, da bodo nakupovalna središča, zlasti v mestnih središčih, še naprej privlačna;

10. poudarja pomembno vlogo javno-zasebnih partnerstev pri zagotavljanju čistih, varnih in 
dostopnih nakupovalnih središč v mestnih središčih, med drugim z odpravljanjem 
negativnih vplivov praznih stavb na nakupovalnih območjih, na primer tako, da se ti 
prostori ponudijo novoustanovljenim podjetjem za nižjo najemnino od običajne;

11. ugotavlja, da se trgovine zaradi vedno večjega pomena elektronskega poslovanja soočajo 
z novimi izzivi, zaradi katerih postajajo večkanalne maloprodajne strategije vse 
pomembnejše; v zvezi s tem ob upoštevanju socialne vloge trgovin na drobno izraža 
zaskrbljenost, da bi elektronsko poslovanje lahko prekosilo celotne maloprodajne sektorje, 
kot je v tem trenutku opaziti v avdiovizualnem in knjižnem sektorju; spodbuja trgovce na 
drobno, naj razvijajo nove poslovne modele za razširitev nakupovalnih izkušenj v 
tradicionalni trgovini, med drugim z višjimi ravnmi storitev pred prodajo in po njej ter s 
povezovanjem predstavitve na internetu z osebjem, ki je odgovorno za prodajo v 
tradicionalni trgovini;

12. poudarja odgovornost maloprodajnega sektorja glede trajnosti; pozdravlja, da so bili 
trgovci na drobno in dobavitelji na čelu prizadevanj za ekološko odgovornost, zlasti v 
zvezi z odpadki, porabo energije, transportom in zmanjšanjem izpustov CO2; meni, da so 
na tem področju potrebna nadaljnja prizadevanja;

13. opozarja na pomen ustreznega izvajanja obstoječe socialne in delovne zakonodaje; 
obžaluje velik obseg dela na črno, ki pomeni tudi visoko stopnjo davčne utaje in 
preprečuje vzpostavitev enakih pogojev trgovcev na notranjem trgu;

14. izraža svojo zaskrbljenost zaradi poslabšanja pravic franšizojemalca v primerjavi s 
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franšizorjem ter poziva k preglednim in pravičnim pogodbam; zlasti opozarja Komisijo in 
države članice na težave, s katerimi se srečujejo franšizojemalci, ki želijo prodati svoje 
podjetje ali spremeniti svojo poslovno formulo, a še naprej delovati v istem sektorju;  
zahteva, da Komisija preuči učinke dolgoročnih konkurenčnih klavzul, možnosti odkupa 
in prepovedi franšiz za več proizvajalcev ter v zvezi s tem ponovno presodi o sedanji 
izjemi od pravil konkurence za pogodbene stranke, katerih tržni delež je manjši od 30 %;

15. podpira delo foruma na visoki ravni za boljše delovanje verige preskrbe s hrano in 
njegove skupine strokovnjakov za pogodbena razmerja pri poslovanju med podjetji; meni, 
da bi moral Evropski parlament nujno rešiti odprta vprašanja v zvezi z njegovim 
sodelovanjem v delu foruma; poudarja, da se nepoštene trgovinske prakse pojavljajo tudi 
v verigi preskrbe s hrano, ter poziva Komisijo in gospodarska združenja, naj preučijo 
možnosti za ustanovitev novega, odprtega foruma, ki se bo osredotočal na trgovino na 
drobno kot celoto;;

16. pozdravlja načela dobre prakse ter seznam primerov nepoštenih in poštenih praks v 
vertikalnih trgovinskih odnosih v verigi preskrbe s hrano  ter okvir za izvajanje in 
uveljavljanje teh načel; poudarja, da je za njihovo učinkovitost v praksi pomembno, da 
sodelujejo vsi akterji v verigi preskrbe s hrano, tudi organizacije kmetov ter proizvodni in 
veleprodajni sektor; zahteva, da Komisija preuči učinke prostovoljne pobude v dveh letih 
od začetka njene veljave in po potrebi predlaga dodatne ukrepe;

17. meni, da se šibkejše stranke na trgu pogosto težko pritožijo zaradi nepoštenih trgovinskih 
praks, in poudarja pomembno vlogo združenj podjetij, ki bi morala imeti možnost, da v 
njihovem imenu ob zagotovljeni zaupnosti vlagajo takšne pritožbe pri varuhu človekovih 
pravic ali razsodniku, ki bi moral biti pooblaščen za sprejemanje ukrepov po uradni 
dolžnosti v primeru informacij o določenih zaskrbljujočih trendih;

18. poziva Komisijo, naj pripravi predlog zakonodaje EU, katere cilj bo prepoved prodaje pod 
stroškovno ceno v živilskem sektorju, in opredeli „ekonomsko odvisnost“, ki bi morala 
povečati pozornost držav članic in poslovne skupnosti, kar zadeva nepoštene trgovinske 
prakse;

19. poziva Komisijo, naj malim dobaviteljem zagotovi pravico do ustanavljanja skupin 
proizvajalcev, ne da bi jih kaznovali nacionalni organi za varstvo konkurence, ki pomen 
teh skupin ocenjujejo samo na podlagi nacionalne proizvodnje;

20. poziva Komisijo, naj se kot del ukrepov proti nepoštenim trgovinskim praksam zoperstavi 
teritorialnim omejitvam dobave, ki jih določajo proizvajalci večjih blagovnih znamk;

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

Pomen maloprodajnega sektorja za družbo

Trgovina na drobno je zelo pomembna za gospodarstvo, saj predstavlja 11 % BDP EU in 15
% vseh zaposlenih v EU. V EU je velik poudarek na trgovini na drobno kot enem od glavnih 
stebrov enotnega trga. Za velike trgovce na drobno so lahko pomembne ekonomije obsega, ki 
jih omogoča dobro delujoč notranji trg. Zato je obžalovanja vredno, da se številni trgovci na 
drobno, ki hočejo delovati v več ali vseh državah članicah, še vedno soočajo z nepotrebnimi 
ovirami, kot so različne zahteve v zvezi s pakiranjem in označevanjem, ter različnimi 
upravnimi praksami.

Digitalni enotni trg lahko odpre dodatne možnosti za trgovce na drobno, čeprav potrošniki v 
tem trenutku v veliki meri še vedno dajejo prednost dobaviteljem s sedežem v njihovi državi, 
kar velja celo za spletne nakupe. To je morda povezano z dejstvom, da potrošniki preprosto 
niso tako seznanjeni s trgovci na drobno s sedežem v drugih državah članicah, a tudi z 
negotovostjo glede njihovih pravic.

Socialna vrednost trgovine na drobno je ravno tako pomembna kot njena ekonomska 
vrednost. Zlasti zaradi vedno večjega pomena interneta v vsakdanjem življenju in vsesplošne 
informatizacije naše družbe se priložnosti za socialne stike v resničnem življenju hitro 
zmanjšujejo. Ljudje vedno več časa preživljajo za zasloni svojih osebnih računalnikov, 
tabličnih računalnikov ali mobilnih telefonov in obstaja nevarnost, da naše družbe postajajo 
vedno bolj virtualne. Tradicionalne trgovine so še vedno kraj, kjer se ljudje srečujejo v 
resničnem življenju. Pomembno je, da se ohranijo, najbolje kot del širšega socialnega okolja, 
ki ponuja dodatne storitve, kot so knjižnice ter kulturne in javne stavbe.

Veliko ljudi se pritožuje, da nakupovalna središča hitro izgubljajo svojo privlačnost, ker so v 
vseh enake trgovine, ki so del nacionalne ali mednarodne verige. To lahko postopoma zatre 
željo potrošnikov, da bi še kdaj obiskali takšna središča, še zlasti če lahko enake izdelke 
enako preprosto kupijo prek spleta. Za ohranjanje privlačnosti bi bilo treba stalno spreminjati 
in izboljševati samo nakupovalno izkušnjo, a tudi spodbujati raznolikost trgovin. Neodvisni 
trgovec na drobno lahko ima velik vpliv, saj neodvisne trgovine lahko vzbujajo radovednost 
potrošnikov. Nakupovalna središča z raznoliko, lokalno ponudbo trgovin lahko oživijo 
življenje v skupnosti in celo lokalno identiteto, kar veliko ljudi vedno bolj išče, in sicer kljub 
globalizaciji ali prav zaradi nje.

Maloprodajni sektor v sedanji gospodarski krizi

Zaupanje potrošnikov je v večini držav članic doseglo skrajno nizke ravni. Državljani 
odlašajo z nakupi ali so izrazito nizkocenovno usmerjeni. V nekaterih državah članicah so se 
stopnje DDV zvišale, zato je za potrošnike še težje kupovati, za trgovce na drobno pa 
preživeti. Splošno stanje v maloprodajnem sektorju v EU je zaskrbljujoče, čeprav so tudi 
izjeme.

Zadnji podatki Eurostata kažejo rahlo izboljšanje maja 2013 v primerjavi z aprilom 20131. 
Vendar pa je obseg trgovine na drobno v evroobmočju še vedno manjši v primerjavi z istim 

                                               
1 Sporočilo za javnost Eurostata o eurokazalnikih 104/2013.
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mesecem preteklega leta. Neživilski sektor je bolj prizadet od živilskega in neodvisni trgovci 
na drobno so še posebno ranljivi.

Akcijski načrt Komisije za maloprodajni sektor se ne ukvarja neposredno s posledicami krize 
in varčevalnih ukrepov, ki so jih izvedle države članice, za trgovino na drobno. Zato ne 
obravnava zadev, kot je dostopnost financiranja za mala podjetja, in niti preprečevanja 
stečajev in vedno bolj pereče problematike praznih trgovin sredi nakupovalnih območij. V 
zvezi z dostopnostjo financiranja je Evropski parlament sprejel ločena poročila in to je tudi 
edini razlog, zakaj poročevalec te zadeve ni vključil v svoje poročilo. Toda boljša dostopnost 
financiranja je nujna, kar velja zlasti za MSP.

Stečaji so povezani predvsem z neodvisnimi trgovci na drobno in njihov delež na trgu se hitro 
zmanjšuje, zato je treba posebno pozornost posvetiti njihovim potrebam. Če nočemo, da se 
naša mesta spremenijo v klone, kar zadeva trgovine na drobno, morajo Komisija in države 
članice ukrepati takoj. Večje trgovine lahko pomagajo manjšim, saj je tudi v njihovem 
interesu, da se v njihovi bližini ohrani raznolikost trgovin, zakaj prav to privabi več 
potrošnikov. Velik trgovec na drobno je izjavil, da bi bil pripravljen uvesti načelo „posvoji 
trgovino“. V okviru takšnega programa bi mala podjetja lahko dobila nasvet, na primer o 
upravnih ali finančnih vprašanjih, ob tem pa ohranila svojo neodvisnost. Trgovine lahko 
sodelujejo z ustanovitvijo lokalnih združenj, da postane razvoj nakupovalnega območja njihov 
skupni projekt, in pri tem tesno sodelujejo z lokalnimi organi. Najemnine in cene energije bi 
lahko znižali, da bi oživili nekatera nakupovalna območja, lokalni organi pa bi lahko 
spreminjali lokalne dajatve, da bi bili stroški za trgovine v določenih območjih nižji.

Komisija pravilno poudarja, da v prostorskih politikah ne smejo obstajati razlike iz 
ekonomskih razlogov. Lahko pa obstajajo siva območja, kadar želijo lokalni organi oživiti 
nakupovalne ulice v mestnih središčih. V nakupovalnih ulicah je opaziti težnjo, da jih 
zavzamejo določene vrste trgovin na drobno. V takšnih primerih bi lokalni organi morali 
imeti možnost, da uvedejo posebna pravila in s tem zagotovijo raznolikost trgovin, kar je 
nujno, da nakupovalno območje ostane privlačno.

Elektronsko poslovanje je lahko izjemna priložnost za trgovce na drobno, lahko pa postane 
tudi grožnja za tiste trgovine, ki se za ta pojav preprosto ne zmenijo. Veliko trgovcev na 
drobno se je že pritožilo nad strankami, ki so nasvet o izdelku iskale v tradicionalni trgovini, 
da bi ga potem kupile prek spleta v drugi, cenejši trgovini. Nekateri so se celo zavzemali za 
to, da bi morda morali uvesti vstopnino. Ta rešitev, seveda, ni izvedljiva in bi samo pospešila 
propad zadevnih trgovin, vendar je znak obupa teh trgovcev na drobno.

Trgovci na drobno morajo sprejeti elektronsko poslovanje kot del življenja. Zato bi si morale 
številne trgovine prizadevati za večkanalne prodajne strategije, in sicer prek spletnih in tudi 
tradicionalnih kanalov. Storitve so ena od glavnih primerjalnih prednosti tradicionalne 
trgovine. Glede elektronskih izdelkov je za stranke pogosto pomembno dobro svetovanje. 
Internet pa ni vedno prijazen do strank. Ne ve se, katere spletne strani so zanesljive. Dobro bi 
bilo, če bi internetno trgovino povezali s tradicionalnimi trgovinami, da bi stranka lahko 
poiskala in dobila nasvet pravega prodajalca v najbližji podružnici prek interneta. 
Tradicionalno trgovino bi lahko podprli tudi z zagotavljanjem „izkušnje“ v trgovini. Stranka 
mora dobiti nekaj več. Knjigarne lahko povabijo avtorje, da berejo iz svojih del; glasbene 
trgovine lahko priredijo nastope v živo; trgovine z oblačili revije itn. Storitve in nadgradnja 
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izkušnje so nujne za preživetje tradicionalnih trgovin.

Pogodbe za franšize postajajo vedno bolj stroge. Obžalovanja vredno je, da Komisija v 
odgovor na ta pojav ni dodala nobenih priporočil, saj spodkopava celotni koncept franšiz, 
zaradi česar so manj privlačne, čeprav bi franšize lahko pomagale zmanjšati učinke 
gospodarske krize.

Trajnost

Zaradi omejenega obsega poročila ni bilo mogoče podrobno preučiti vloge trgovine na drobno 
v socialni in okoljski politiki. Vendar je trgovina na drobno v ospredju, ko gre za vprašanja 
trajnosti. Trgovine lahko vplivajo na vrsto izdelka, ki ga potrošniki kupujejo, in lahko s tem 
spodbujajo pravično trgovino. Trgovine lahko spodbujajo okolju prijazno pakiranje, ki 
prispeva k zmanjševanju odpadkov. Lahko vplivajo tudi na vzorce potrošnikov v zvezi s 
potrošnjo živil: kupi, kolikor potrebuješ, in preprečuj živilske odpadke, kupuj več organsko 
pridelanih živil itn.

Enako velja za socialne politike. Žal pa se v trgovini na drobno pojavljajo kršitve socialne 
zakonodaje in zakonodaje o priseljevanju. Prav tako je tam opaziti trend, da zaposlujejo mlade 
za nizko plačilo in jih zamenjajo, takoj ko so starejši in dražji. Vlaganje v osebje pa je 
pomembno, zlasti ko storitve in „izkušnje“ pridobijo za trgovine večji pomen, da lahko 
preživijo. Trgovina na drobno je izjemen sektor, ki mladim lahko ponudi možnosti 
usposabljanja, vendar bi se morala zanašati tudi na izkušeno delovno silo, da bi lahko 
ponujala ustrezno kakovost. Uveljavljanje delovnega prava bi morala biti prednostna naloga 
držav članic. V zvezi s tem bi bilo treba spodbujati tesno sodelovanje med maloprodajnim 
sektorjem in organi pregona, da bi takoj in učinkovito obravnavali tovrstne kršitve.

Nepoštene trgovinske prakse

Kmetje in mali proizvajalci imajo pogosto občutek, da ni prave svobode sklepanja pogodb, saj 
svoje izdelke lahko prodajajo samo omejenemu številu supermarketov. V resnici pa so zadeve 
bolj zapletene. Vsi proizvajalci niso podjetja malega obsega. Na primer, za proizvodnjo 
sladkorja na splošno velja, da je pod nadzorom omejenega števila podjetij, ki so tako vplivna, 
da jih je v nekaterih državah članicah skorajda mogoče šteti za monopolna. Poleg tega 
supermarketi pogosto ne poslujejo neposredno s proizvajalci, temveč z distributerji. Takšni
trgovci so lahko velike multinacionalke. Stopnje dobička takšnih trgovcev so pogosto veliko 
večje od stopenj dobička supermarketov. Pomembno je, da se ob preučevanju nadaljnjih 
ukrepov upošteva kompleksnost razmer v verigi preskrbe s hrano.

Supermarketi v zeleni knjigi pogosto vidijo prvi korak v smeri zakonodaje EU na tem 
področju. Čeprav je lahko koristno razjasniti nekatere pojme prek evropske zakonodaje ali 
smernic, kot je na primer pojem „ekonomske odvisnosti“, poročevalec ni prepričan o 
učinkovitosti izključno zakonodajnega pristopa. Manjši proizvajalci se bodo pogosto težko 
odločili za uradni postopek proti supermarketom (ali distributerjem). Veliko prepogosto se 
bojijo povračilnih ukrepov: morda so izpostavili nekatere nepoštene trgovinske prakse, toda 
za ceno tega razdrli svoj poslovni odnos z zadevnim supermarketom ali distributerjem.

Poročevalec se je zato odločil za previden pristop. Iskanje dogovora na ravni EU za prepoved 
prodaje pod stroškovno ceno v živilskem sektorju je morda koristno, vendar je na splošno 
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bolje ne zanašati se preveč na zakonodajne rešitve. 

Prostovoljne pobude, ki v nekaterih državah članicah že obstajajo in jih forum na visoki ravni 
za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano sedaj že razvija na ravni EU, je treba sprejeti. 
Lahko so podlaga za skupno prevzemanje odgovornosti. Toda nekateri proizvajalci se 
pritožujejo, da te prostovoljne pobude brez pravilnega izvajanja ne bodo mogle spremeniti 
obstoječega stanja. Za ohranitev tega zagona je torej treba zagotoviti, da neodvisni varuh 
človekovih pravic ali razsodnik lahko izdaja odločbe „po uradni dolžnosti“. Supermarketi 
nasprotujejo mehanizmom anonimnih pritožb. Trdijo, da se pred takšnimi pritožbami ne 
morejo ustrezno braniti in da lahko postanejo žrtve obrekovanja. Da bi našli rešitev, ki bi 
upoštevala interese proizvajalcev in tudi supermarketov, se poročevalec bolj zavzema za 
sistem, ki gospodarskim združenjem omogoča, da varuha človekovih pravic ali razsodnika 
opozorijo na določene prakse in istočasno ohranijo zaupnost glede svojega vira informacij. 
Skupaj z možnostjo, da varuh človekovih pravic/razsodnik deluje „po uradni dolžnosti“, je to 
lahko pravična rešitev.

Čeprav poročevalec podpira prostovoljni mehanizem, je ta lahko učinkovit samo, če v njem 
sodelujejo vse zadevne strani. To pomeni, da morajo s pobudo soglašati proizvajalci, trgovci 
in tudi supermarketi. Proizvajalci tega še niso storili; videli bomo, koliko trgovcev se bo 
odločilo za to. Če se bodo za pobudo odločili predvsem supermarketi, ne bo delovala.

Drugič, prostovoljna pobuda ne predvideva vključitve neodvisnega varuha človekovih pravic 
ali razsodnika. Namesto tega se zanaša na delovno skupino, v kateri so predstavniki vsake 
zainteresirane skupine. Poročevalec tega pristopa ne zavrača, vendar se sprašuje, ali bo enako 
praktičen, kot bi bilo sodelovanje neodvisnega varuha človekovih pravic/razsodnika.

Prostovoljna pobuda se tudi v celoti zanaša na „imenovanje in izpostavitev kršiteljev“ ter na 
„imenovanje in pohvalo“; druge sankcije niso predvidene. Proizvajalci se ne pridružujejo 
pobudi prav zaradi pomanjkanja sankcij. Če hočemo, da pobuda uspe, je čas, da se razmisli o 
uvedbi dodatnih sankcij, npr. denarnih kazni, in nadomestil za izgube v primeru kršitev načel 
dobre prakse.

Zakonodajna sled

Poročevalcu so svoje mnenje o dani temi predložile naslednje organizacije: 
Albert Heijn Carrefour Copa-Cogeca
Detailhandel NL EDEKA ESBA
Eurocommerce Eurocoop European Booksellers Association
ERRT IKEA Jumbo 
Svensk Handel Tesco Tradecraft
Vakcentrum NL UGAL


