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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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. Observa o desequilíbrio de poder na cadeia de abastecimento alimentar entre os 
produtores, os transformadores e os retalhistas devido a diferenças de dimensão 
económica, poder de mercado e posição na referida cadeia; sublinha que relações 
comerciais mais equilibradas melhorarão o funcionamento da cadeia de abastecimento 
alimentar e beneficiarão os consumidores;

2. Considera que a resposta assimétrica observada entre a evolução dos preços das matérias-
primas e dos preços dos produtos alimentares no consumidor tem consequências 
negativas para a cadeia de abastecimento alimentar, uma vez que pode impedir os 
consumidores de beneficiarem de preços mais baixos; salienta que uma maior 
transparência ao longo da cadeia é essencial para melhorar a concorrência e aumentar a 
sua resistência à volatilidade dos preços;

3. Exorta a Comissão e os Estados Membros a dotarem as relações contratuais de uma 
maior segurança, de modo a que todos os intervenientes possam beneficiar em pleno do 
mercado único e, simultaneamente, conservar a sua liberdade de acção em matéria de 
contratos; insta a Comissão a preparar contratos-tipo de natureza voluntária para o sector 
agro-alimentar;

4. Congratula-se com a decisão da Comissão de ampliar o mandato e a composição do 
Grupo de Alto Nível sobre a competitividade do sector agro-alimentar; insta a Comissão 
a convidar grupos de consumidores a participarem e solicita que as diferentes plataformas 
do fórum promovam o intercâmbio de informação e de práticas de excelência e que 
estabeleçam códigos voluntários de boas práticas comerciais para todos os intervenientes 
na cadeia de abastecimento alimentar;

5. Incentiva a criação do cargo de provedor de justiça em todos os Estados Membros 
incumbidos de arbitrar litígios entre retalhistas e fornecedores, investigar queixas e fazer 
recomendações sobre como melhorar o cumprimento da legislação e os códigos 
voluntários;

6. Salienta que uma maior sensibilização para os direitos contratuais e uma acção mais forte 
contra as práticas comerciais desleais contribuirão para prevenir tais práticas; solicita a 
organização de uma campanha de informação destinada a todos os intervenientes da 
cadeia de abastecimento alimentar, em particular os agricultores, com o intuito de os 
informar dos seus direitos e das práticas comercias desleais mais frequentes.


