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päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A7-0225/2010 

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys oikeudenmukaisista tuloista 

maanviljelijöille: toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon 28. lokakuuta 2009 annetun komission tiedonannon "Toimivampi 

elintarvikeketju Eurooppaan" (KOM(2009)0591) ja sen liitteenä olevat työasiakirjat, 

– ottaa huomioon elintarviketeollisuuden kilpailukykyä käsittelevän korkean tason 

työryhmän lopulliset suositukset 17. maaliskuuta 2009
1
, 

– ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman elintarvikkeiden 

hinnoista Euroopassa
2
, 

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2008 päivätyn kannanottonsa Euroopan unionissa 

toimivien suurten supermarkettien vallan väärinkäytön tutkimiseen ja tilanteen 

korjaamiseen
3
, 

– ottaa huomioon neuvoston 29. maaliskuuta 2010 hyväksymät päätelmät toimivammasta 

elintarvikeketjusta Eurooppaan
4
, 

– ottaa huomioon oikeutta ruokaan käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien 

erityisraportoijan raportin "Agribusiness and the right to food",  

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7-0225/2010), 

                                                 
1http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/high_level_group_2008/documents_hlg/final_recommendations

_hlg_17_03_09_en.pdf. 
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0191. 
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0054. 
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/113636.pdf. 
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A. ottaa huomioon, että ruoan ja hyödykkeiden hintavaihtelut on aiheuttanut suurta 

huolestuneisuutta Euroopan ja maailman elintarvikeketjujen toiminnasta ja kyvystä 

saavuttaa elintarvikeketjun päätavoite, joka on oikeudenmukaisten tulojen 

mahdollistaminen maanviljelijöille ja laadukkaiden tuotteiden toimitusvarmuuden 

takaaminen eurooppalaisille kuluttajille hinnoilla, joita he ovat valmiita maksamaan, 

sellaisessa toimintatapaympäristössä, jossa tuotanto ja kulutus on kestävää ja jossa on 

lukuisia toisistaan riippuvaisia toimijoita, kuten maanviljelijöitä, jalostajia ja valmistajia 

sekä kuljetus-, energia-, pakkaus- ja logistiikka-alojen palveluntarjoajia,  

B. ottaa huomioon, että vaikka elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet vuodesta 1996 lähtien 

3,3 prosenttia vuodessa, viljelijöille maksettavat hinnat ovat nousseet vain 2,1 prosenttia 

ja samanaikaisesti tilojen tuotantokustannukset ovat nousseet 3,6 prosenttia ja että 

maatalouden osuus elintarvikeketjun lisäarvosta on 25 jäsenvaltion EU:ssa vuosina 1995–

2005 pudonnut 31 prosentista 24 prosenttiin, 

C. katsoo, että YMP:n uudistuksessa on otettava huomioon maanviljelijöiden tulojen 

vaihtelut ja se, missä määrin tilanne on johtanut siihen, että maanviljelijät eivät pysty enää 

saamaan oikeudenmukaisia tuloja työstään, 

D. katsoo, että pk-yritysten markkinoille pääsyä on helpotettava koko elintarvikeketjussa; 

E. ottaa huomioon, että komission tiedonannossa tunnustetaan, että elintarvikkeiden osuus 

eurooppalaisten kotitalouksien menoista on 16 prosenttia ja että elintarvikkeiden korkeat 

kuluttajahinnat ovat pulmallisia, koska ne rasittavat kotitalouksien tuloja, 

F. katsoo, että markkinoiden keskittymisen vaikutukset millä tahansa taloudenalalla alentavat 

hintoja ja hyödyttävät näin kuluttajia, mutta kilpailuviranomaisten valvonnan puuttuessa 

vaikutukset voivat olla kielteisiä ja haitata vapaata kilpailua, 

G. katsoo, viljelijöiden saamien hintojen ja kuluttajilta perittävien hintojen välistä yhteyttä ei 

ole aina helppoa varmistaa elintarvikeketjuun kuuluvien toimijoiden määrän vuoksi ja 

siksi, että alkutuotteen kustannus saattaa olla vain pieni osa lopputuotteen hinnasta,  

H. ottaa huomioon, että maanviljelijöiden tuotanto kulkee hyvin usein jalostajien ja suoraan 

toimittavien vähittäismyyjien kautta, ja katsoo, että elintarvikeketjun jalostusvaihetta on 

analysoitava enemmän, 

I. panee merkille, että komission tiedonannossa esitetään, että koko elintarvikeketjussa 

saattaa esiintyä sellaisia vakavia ongelmia, kuten ostajan valta-aseman väärinkäyttö, 

hyvän kauppatavan vastaiset sopimuskäytännöt, rajoitettu markkinoillepääsy, 

hinnanmuodostusta koskevien tietojen puute ja voittomarginaalien jakautuminen, 

J. katsoo, että mahdollisesti hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt ja mahdollisesti 

kilpailunvastaiset käytännöt eroavat selkeästi toisistaan ja että kumpikaan niistä ei ole 

väistämätön seuraus neuvotteluvoiman epätasapainosta, 

K. ottaa huomioon, että komission tiedonannossa todetaan, että tehokkaasti täytäntöönpantuja 

nykyisiä säännöksiä on käytetty kilpailulainsäädäntöä koskevien vakavien rikkomusten, 

myös kartellien ja jälleenmyyntihintasopimusten, tapauskohtaisessa käsittelyssä ja että 
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muita mahdollisia hyvän kauppatavan ja kilpailun vastaisia käytäntöjä on tarkasteltava 

tapauskohtaisesti paikallisten markkinaolosuhteiden yhteydessä, 

L. ottaa huomioon, että omat merkkituotteet ovat yksinkertaisesti merkkejä, joita 

vähittäismyyjät valmistavat tai joita valmistetaan niille, jotka antavat lisäarvoa ja 

valinnanvaraa kuluttajille ja tarjoavat myyntikanavan monille pienille ja keskisuurille 

toimittajille monissa jäsenvaltioissa ja joita valmistavat tietyt muiden merkkien johtavat 

valmistajat ja jotka ovat usein markkinajohtajia kuluttajille tiedottamisen ja 

kansanterveyden kannalta, minkä vuoksi niillä saavutetaan yleiset poliittiset tavoitteet, 

Elintarviketjun luonne ja tavoitteet  

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita myöntämään selkeästi, että hyvin toimiva 

elintarvikeketju varmistetaan parhaiten vapailla kilpailukykyisillä markkinoilla, joilla 

kaikki toimijat – eivät ainoastaan avaintekijöinä olevat tuottajat vaan myös ne, jotka 

lisäävät tuotteen arvoa – voivat toimia kaupallisesti järkevällä tavalla ja saada 

oikeudenmukaista voittoa ja joilla sääntelyä käytetään kilpailun varmistamiseen ja 

toteuttamiseen, uusien tulokkaiden mahdollisen markkinoille pääsyn varmistamiseen sekä 

turvallisuuden takaamiseen ja selkeästi todetun markkinahäiriön korjaamiseen; 

2. pitää tervetulleena komission tiedonantoa "Toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan", 

koska siinä tunnustetaan, että kokonaisuudessaan ketju toimii hyvin, koska "se tuo 

Euroopan kuluttajien saataville korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia elintarvikkeita ja 

varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden ja jäljitettävyyden" ja "lisäksi se tarjoaa sekä 

EU:lle että EU:n ulkopuolelle ihailtavan laajan tuotevalikoiman, joka koostuu erittäin 

kilpailukykyisistä innovatiivisista ja perinteisistä tuotteista"; 

Elintarvikeketjun epätasapaino ja hinnat 

3. kehottaa komissiota tunnustamaan, että kestävien ja eettisten tuotantojärjestelmien 

edistämiseksi maanviljelijöille on korvattava näillä aloilla tehdyt investoinnit ja 

sitoumukset; 

4. toteaa, että kohonneet elintarvikkeiden kuluttajahinnat rasittavat kotitalouksien ja etenkin 

pienituloisimpien kotitalouksien tuloja; myöntää, että elintarvikeketjun eri toimijoiden 

kilpailu on tärkeää, sillä se laajentaa kaikille kuluttajille, etenkin pienituloisimmille 

kuluttajille, tarjolla olevaa valikoimaa ja alentaa hintoja, ja korostaa, että mikään 

elintarvikeketjun uudistus ei saa haitata kilpailua eikä koitua kuluttajien haitaksi; 

5. katsoo, että hyödykehintojen ja elintarvikkeiden kuluttajahintojen kehityksen välinen 

epäsymmetrinen reaktio voi olla osoitus epätasapainotilasta elintarvikeketjussa, millä voi 

olla kielteisiä vaikutuksia sekä tuottajiin että kuluttajiin; kehottaa komissiota tutkimaan ja 

tarvittaessa vahvistamaan unionin välineitä maatalouselintarvikkeiden markkinoiden 

hinnanvaihtelujen vähentämiseksi, mutta korostaa, että koko elintarvikeketjun 

läpinäkyvyyden lisääminen on olennaista kilpailun lisäämiseksi ja hinnanvaihtelujen 

sietokyvyn parantamiseksi; 
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Kilpailu 

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että EU:n kilpailulainsäädäntö ja sen 

täytäntöönpano ovat asianmukaisia, jotta kilpailun vastaisiin rikkomuksiin 

elintarvikeketjussa voidaan puuttua; tähdentää, että säännöksiä on muutettava ainoastaan, 

jos on selvät todisteet siitä, että asianmukaisesti täytäntöönpannuilla nykysäännöksillä ei 

pystytä lopettamaan selvästi kilpailunvastaista käytäntöä puolueettomalla tavalla; 

7. kehottaa kansallisia ja EU:n kilpailuviranomaisia tekemään tutkimuksia ja toteuttamaan 

tarvittaessa toimenpiteitä elintarviketuotantoketjun kaikkien toimijoiden kilpailunvastaisia 

käytäntöjä vastaan, mukaan lukien kaikki sellaiset käytännöt, jotka saattavat asettaa 

viljelijät epäoikeudenmukaiseen neuvotteluasemaan; 

Hyvän kauppatavan mukaiset ja sen vastaiset käytännöt 

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kartoittamaan ja torjumaan vilpillisiä kaupallisia 

käytänteitä, jotka häiritsevät sisämarkkinoiden toimintaa, mukaan lukien kaikki sellaiset 

tukku- ja vähittäismyyjien käyttämät käytännöt, jotka saattavat asettaa viljelijät 

äärimmäisen epäoikeudenmukaiseen neuvotteluasemaan; painottaa, että 

sopimusoikeuksien parempi tuntemus voi estää tällaiset käytännöt; 

9. korostaa, että sopimusvapauden pitäisi olla sopimussuhteiden perusta ja että kaikkien tätä 

vapautta rajoittavien hankkeiden olisi perustuttava selviin ja yksiselitteisiin todisteisiin 

niiden tarpeellisuudesta, jotta tuettaisiin avoimempia ja vapaan kilpailun markkinoita;  

10. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan sopimussuhteet varmemmalle pohjalle 

elintarvikeketjussa ehdottamalla hyvää sopimuskäytäntöä koskevia vapaaehtoisia 

käytännesääntöjä; 

11. kehottaa komissiota tekemään lisäanalyysin hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä ja 

suhteista jäsenvaltioissa ja pyytää sisällyttämään siihen lisäsuosituksien perustaksi 

vertailevan analyysin käytännöistä, joita jäsenvaltioissa pidetään hyvän kauppatavan 

mukaisina ja sen vastaisina; katsoo, että analyysissä olisi keskityttävä erityisesti vaan ei 

yksinomaan seuraaviin käytäntöihin:  

• toimittajasopimusten takautuvat muutokset 

• maksut, joita ei ole suoritettu kohtuullisessa ajassa laskun saamisen jälkeen  

• varastointi- tai luettelointimaksut 

• kieltäytyminen hyvityksistä toimittajalle tilanteissa, joissa vähittäismyyjä on tehnyt 

väärän ennakkoarvion 

• maksut tavaroiden paremman sijoittelun varmistamiseksi 

• jättäminen ilmoittamatta toimittajalle myynninedistämisestä, josta toimittajalta 

vaaditaan maksu 

• toimittajien poistaminen toimittajaluettelosta syistä, jotka eivät ole todellisia 

kaupallisia syitä;  

12. kehottaa komissiota hylkäämään kaikki toimintatapaehdotukset, jotka perustuvat 

ajatukseen, että omien merkkien kehittäminen on kilpailunvastaista tai 

epäoikeudenmukaista, tai jotka heikentäisivät omien merkkien kykyä antaa vastinetta 
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rahalle ja pienten ja keskisuurten yritysten ja suurempien valmistajien pääsyä markkinoille 

vapaassa, oikeudenmukaisessa ja avoimessa kilpailutilanteessa muiden merkkien kanssa, 

ja vaatii komissiota varmistamaan, että kaikissa toimintatapaehdotuksissa tunnustetaan, 

että vähittäismyyjät ovat liikeyrityksiä, joilla on oikeus päättää myymistään tuotteista 

kilpailua ja rehellisiä käytäntöjä koskevan lainsäädännön mukaisesti, ja että niiden omiin 

merkkeihin olisi sovellettava samoja säännöksiä kuin muihin merkkeihin;  

Täytäntöönpano 

13. ehdottaa, että ensimmäisenä toimenpiteenä komission olisi kannustettava parhaiden 

käytäntöjen vaihtamiseen jäsenvaltioiden välillä ja tutkittava jäsenvaltioissa käytössä 

olevia vapaaehtoisia ja lakisääteisiä menettelyjä hyvän kauppatavan vastaisten 

sopimuskäytäntöjen kartoittamiseksi ja lopettamiseksi; 

14. kannustaa kaikkia jäsenvaltioita perustamaan elintarvikealan asiamiehen viran, jotta tämä 

toimisi sovittelijana kiistatilanteissa kaikkien toimijoiden välillä, tutkisi valituksia ja 

antaisi suosituksia siitä, miten parantaa lainsäädännön ja vapaaehtoisten käytäntöjen 

noudattamista; kannustaa näitä asiamiehiä vaihtamaan tietoja parhaista käytännöistä ja 

sovittamaan toimensa yhteen; 

Tiedottaminen kuluttajille ja hinnat 

15. toteaa toisen kuluttajamarkkinoiden tulostaulun osoittavan, että kuluttajat ovat tyytyväisiä 

elintarvikkeiden vähittäiskauppiaiden palveluihin, mutta pitävät elintarvikkeiden hintojen 

vertailtavuutta puutteellisena; pitää tervetulleena eurooppalaisen elintarvikkeiden hintojen 

seurantavälineen ensimmäistä laitosta, mutta panee merkille, että hintojen avoimuus on 

otettava huomioon koko elintarvikeketjussa; 

16. kehottaa jäsenvaltioita lujittamaan oikeudenmukaisten hintojen aikaansaamiseksi 

tuottajien ja tuottajajärjestöjen liiketoimintavalmiuksia ja neuvotteluvoimaa muihin 

elintarvikeketjun taloudellisiin toimijoihin nähden ja kannustamaan sellaisten järjestöjen 

perustamiseen, jotka lujittavat toimialojen eri sidosryhmien yhteyksiä, edellyttäen että ne 

eivät haittaa yhtenäismarkkinoiden asianmukaista toimintaa; 

17. pitää kuluttajien kannalta välttämättömänä, että kuluttajat saavat tuotteiden merkinnöistä 

selkeät tiedot, joista selviää jalostamattomien elintarvikkeiden alkuperä ja joista voidaan 

tunnistaa paikalliset ja perinteiset tuotteet; 

Tuottajien aseman vahvistaminen 

18. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita kannustamaan toimittajia ja erityisesti viljelijöitä 

tehostamaan toimintaansa elintarvikeketjussa organisoitumalla osuuskunniksi ja/tai 

tuottajajärjestöiksi, jotta niiden neuvotteluvoima paranisi; kannustaa niitä panostamaan 

elintarvikeketjun edeltäviin vaiheisiin, jotta ne voisivat hyötyä tuotteidensa lisäarvosta; 

19. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan asianmukaiseen ja riittävään oikeudelliseen vastuuseen 

toimijat ja henkilöt, jotka syyllistyvät väärinkäytöksiin elintarvikemarkkinoilla; 

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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