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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Acolhe com agrado a Comunicação da Comissão intitulada "Melhor funcionamento da 
cadeia de abastecimento alimentar na Europa", porquanto nela se reconhece a existência 
de desequilíbrios acentuados de poder entre os diferentes operadores; considera, porém, 
insuficientes as medidas sugeridas na Comunicação para dar resposta a esta problemática;

2. Lamenta que não exista uma correlação entre os elevados preços no consumidor e os 
preços que são pagos aos agricultores europeus, e assinala que é necessário obter uma 
repartição mais equitativa do valor acrescentado pelos diferentes elos da cadeia de 
abastecimento alimentar;

3. Requer a aplicação de uma estratégia europeia que acentue o poder de negociação dos 
intervenientes mais vulneráveis na cadeia de abastecimento alimentar, sobretudo do sector 
primário; crê que cumpre, entre outras medidas, alterar a legislação europeia em matéria 
de concorrência e proceder à harmonização das regras das autoridades nacionais da 
concorrência, tendo em conta as especificidades do sector agrícola;

4. Exige que as práticas de mercado abusivas, como as vendas com perda ou as comissões de 
venda, sejam repertoriadas e expressamente proibidas pela União Europeia; solicita a 
elaboração de uma lista pública das empresas incumpridoras e a aplicação de um regime 
de sanções;

5. Insiste particularmente na necessidade de reforçar a legislação europeia sobre a 
morosidade dos pagamentos aos fornecedores, tanto no caso de contratos celebrados com 
entidades públicas, como com associados privados; solicita ainda a introdução, a nível 
europeu, de medidas que obstem a práticas desleais de concorrência na comercialização de 
marcas privadas pelos estabelecimentos de distribuição;

6. Considera que cumpre fomentar uma maior integração dos diferentes intervenientes na
cadeia de abastecimento alimentar em organizações interprofissionais, estabelecer 
códigos de boas práticas e criar contratos normalizados de natureza voluntária, com a 
possibilidade de os Estados-Membros poderem exigir a sua aplicação obrigatória em 
determinados casos, sobretudo quando estejam em questão produtos perecíveis.


