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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre um mercado de comércio retalhista mais eficiente e equitativo
(2010/2109(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 5 de Julho de 2010, intitulado "Exercício de 
monitorização do mercado de comércio e da distribuição - Para um mercado interno do 
comércio e da distribuição mais eficiente e equitativo até 2020" (COM(2010)0355) e o 
documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre o comércio e a distribuição no 
mercado interno que o acompanha (SEC(2010)0807),

– Tendo em conta as respostas à consulta pública da Comissão sobre o relatório de 
monitorização do mercado de comércio e da distribuição, que decorreu de 5 de Julho a 10 
de Setembro de 2010,

– Tendo em conta a mesa redonda sobre o tema "Um mercado de comércio retalhista mais 
eficiente e equitativo", organizada pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores em 25 de Janeiro de 2011,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 20 de Janeiro de 
2011, sobre o "Exercício de monitorização do mercado de comércio e da distribuição -
Para um mercado interno do comércio e da distribuição mais eficiente e equitativo até 
2020",

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de Outubro de 2010, intitulada "Um 
Acto para o Mercado Único - Para uma economia social de mercado altamente 
competitiva: 50 propostas para, juntos, melhor trabalhar, empreender e fazer comércio" 
(COM(2010)0608),

– Tendo em conta o relatório Monti, de 9 de Maio de 2010, intitulado "Uma nova estratégia 
para o Mercado Único",

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 10 de Dezembro de 2010, sobre o Acto 
para o Mercado Único,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 8 de Outubro de 2010, sobre 
“Regulamentação inteligente na União Europeia” (COM(2010)0543),

– Tendo em conta a quarta edição do painel de avaliação dos mercados de consumo -
Assegurar o bom funcionamento dos mercados para os consumidores (edição de Outono -
Outubro de 2010) e a quinta edição do painel de avaliação do consumo (edição da 
Primavera - Março de 2011),

– Tendo em conta a 21.ª edição do painel de avaliação do mercado interno, publicado em 
23 de Setembro de 2010,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 3 de Março de 2010, intitulada “Europa 
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2020: estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo” 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 25 de Junho de 2008, intitulada "Think 
Small First" - Um "Small Business Act" para a Europa" (COM(2008)0394),

– Tendo em conta a Directiva 2011/7/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
Fevereiro de 2011, que estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas 
transacções comerciais1,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 764/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 9 de Julho de 2008, que estabelece procedimentos para a aplicação de certas regras 
técnicas nacionais a produtos legalmente comercializados noutro Estado-Membro, e que 
revoga a Decisão n.º 3052/95/CE2,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 765/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 9 Julho de 2008, que estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do mercado 
relativos à comercialização de produtos e que revoga o Regulamento (CEE) n.º 339/933,

– Tendo em conta a Decisão n.º 768/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
Julho de 2008, relativa a um quadro comum para a comercialização de produtos, e que 
revoga a Decisão 93/465/CEE4,

– Tendo em conta a Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
Dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno5,

– Tendo em conta o relatório de 22 de Fevereiro de 2011 sobre a proposta de directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos dos consumidores 
(A7-0038/2011),

– Tendo em conta o projecto de relatório, de 26 de Janeiro 2011, sobre governação e 
parceria no Mercado Único (2010/2289(INI)),

– Tendo em conta o projecto de relatório, de 13 de Janeiro de 2011, sobre um mercado 
único para as empresas e o crescimento (2010/2277(INI)),

– Tendo em conta o projecto de relatório, de 12 de Janeiro de 2011, sobre um mercado 
único para os Europeus (2010/2278(INI)),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de Outubro de 2010, sobre o futuro da 
normalização europeia6,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de Setembro de 2010, sobre a realização do 

                                               
1 JO L 48 de 23.02.11, p. 1.
2 JO L 218 de 13.8.2008, p. 21.
3 JO L 218 de 13.8.2008, p. 30.
4 JO L 218 de 13.8.2008, p. 82.
5 JO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
6 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0384.



PR\857332PT.doc 5/15 PE458.748v01-00

PT

mercado interno do comércio electrónico1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de Maio de 2010, sobre um mercado único ao 
serviço dos consumidores e cidadãos2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de Março de 2010, sobre a protecção dos 
consumidores3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de Março de 2010, sobre o Painel de Avaliação do 
Mercado Interno4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de Março de 2010, sobre a Rede SOLVIT5,

– Tendo em conta a sua declaração, de 19 de Fevereiro de 2008, sobre a necessidade de 
investigar e solucionar o abuso de poder dos grandes supermercados que operam na União 
Europeia6,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores (A7-0000/2011),

A. Considerando que o vento de proteccionismo que sopra na Europa é alarmante,

B. Considerando que a economia real deve ser recolocada no centro da agenda política a fim 
de se libertar todo o potencial do mercado único, 

C. Considerando que o mercado de comércio retalhista constitui um elemento crucial para o 
nosso empenho em prol do relançamento do mercado único, 

Uma visão em prol de mais competitividade, crescimento e emprego

1. Frisa que o mercado retalhista é um motor de crescimento, competitividade e emprego na 
Europa e tem um papel fulcral no plano da prossecução das metas da estratégia UE 2020; 

2. Realça que os retalhistas têm vindo a criar uma diversidade de modalidades modernas de 
aquisição de bens e serviços e contribuem para proporcionar liberdade de escolha ao 
consumidor e oportunidades de emprego flexíveis, em particular aos jovens; 

3. Insta as instituições da UE a concederem a máxima proeminência política ao sector do 
comércio a retalho, enquanto pilar do Acto para o Mercado Único; 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0320.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0186.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0046.
4 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0051.
5 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0047.
6 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0054. 
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4. Insta a Comissão a reforçar a coordenação entre as diferentes políticas e a adoptar uma 
abordagem global e de longo prazo no que respeita ao sector retalhista; 

5. Lamenta que o sector retalhista continue a enfrentar sérios entraves à plena realização do 
seu potencial;  frisa a necessidade de esses entraves serem abordados sem demora; 

6. Sublinha que os retalhistas e os fornecedores são co-responsáveis pela construção de um 
mercado de comércio retalhista mais eficiente e equitativo; 

7. Considera que o principal enfoque deve incidir na efectiva aplicação dos princípios do 
Tratado, nas regras e instrumentos em vigor do mercado interno e na auto-regulação, mais 
do que na adopção de uma abordagem centrada na regulação; 

Remover os entraves à livre circulação de bens e serviços

8. Receia que as normas nacionais restritivas, as divergências interpretativas e uma aplicação 
inadequada obstem à livre circulação de bens e serviços na UE; frisa que a imposição da 
realização de exames e registos suplementares, o não reconhecimento de certificados e 
normas, os constrangimentos territoriais à oferta e medidas similares geram custos 
adicionais para os consumidores e retalhistas, e em particular para as PME; 

9. Reconhece a necessidade de se proceder a uma análise mais desenvolvida das diferenças 
de preços na UE com vista a garantir a transparência dos preços aos consumidores, sem 
prejuízo das regras fiscais e laborais nacionais; 

10. Incita os Estados-Membros a implementarem o mercado interno de modo correcto e cabal 
– nomeadamente o "pacote" relativo ao comércio de mercadorias, a directiva relativa aos 
serviços, a directiva que estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas 
transacções comerciais, a directiva relativa ao comércio electrónico e a Lei das Pequenas 
Empresas –, bem como a eliminarem as duplicações e a reduzirem os encargos 
administrativos; 

11. Solicita à Comissão que monitorize os Estados-Membros de forma mais estreita, a fim de 
minorar o défice de transposição e assegurar um efectivo reconhecimento mútuo de bens e 
serviços; solicita à Comissão que assegure igualmente a simplificação das regras vigentes;

12. Incita as associações empresariais a promoverem, com o apoio da Comissão, a prestação 
aos intervenientes de mais informação, formação e aconselhamento jurídico sobre os seus 
direitos e os instrumentos ao seu dispor, como a SOLVIT;

13. Frisa que a situação de fragmentação dos sistemas de pagamento constitui um entrave ao 
comércio; insta a Comissão a aperfeiçoar o SEPA com vista ao desenvolvimento de um 
serviço básico de pagamentos acessível a todos os tipos de cartões, que aumente a 
transparência em matéria de custos de transacção e reduza as taxas interbancárias, bem 
como a assegurar uma maior celeridade das transferências bancárias no interior da UE;

Franquear o acesso ao mercado a empresas e consumidores

14. Regista a preocupação manifestada por diversos círculos da sociedade civil e PME a 
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respeito do aumento do número de centros comerciais e do decréscimo dos 
estabelecimentos e mercados locais em zonas remotas e nos centros das cidades; frisa que 
a planificação no sector retalhista não deve sacrificar a liberdade de escolha dos 
consumidores;

15. Considera que o princípio da subsidiariedade deve ser cabalmente respeitado na 
abordagem da questão da acessibilidade; sublinha, porém, que o planeamento local não 
deve contornar a directiva relativa aos serviços e criar barreiras ocultas ao estabelecimento 
de retalhistas; 

16. Salienta que o comércio electrónico constitui um importante complemento do comércio 
convencional e que urge tomar medidas apropriadas com vista a explorar plenamente o 
seu potencial; exorta a Comissão a incluir, na próxima comunicação sobre o comércio 
electrónico, medidas tendentes a incrementar a confiança, em particular nos capítulos da 
simplificação do registo transnacional de domínios, do reforço da segurança dos 
pagamentos em linha e da facilitação da cobrança transnacional de créditos; 

17. Lamenta o número significativo de peias a que a liberdade de estabelecimento está sujeita 
em toda a UE; está particularmente preocupado com determinadas leis comerciais e fiscais 
que têm um efeito discriminatório de facto contra os retalhistas estrangeiros; 

18. Insta a Comissão a reagir com maior firmeza às violações dos princípios do mercado 
interno cometidas pelos Estados-Membros, a acelerar a tramitação dos processos por 
infracção mediante a adopção de procedimentos acelerados e a apresentar ao Parlamento 
Europeu relatórios semestrais sobre os casos resolvidos na área do comércio de retalho;

Abordar as práticas contratuais e comerciais no plano das relações entre empresas

19. Reafirma que as liberdades de concorrência e contratual são essenciais ao bom 
funcionamento de um mercado de comércio a retalho;

20. Reconhece que o poder de mercado das empresas é variável, que elas necessitam de agir 
com racionalidade económica e que a UE necessita de campeões nesse plano para 
competir à escala mundial; 

21. Toma nota, todavia, de uma preocupação muito difundida sobre o domínio do mercado 
pelos agentes de maior dimensão, que alegadamente imporão condições injustas aos 
fornecedores e comerciantes menores, por exemplo mediante o recurso a mecanismos de 
distribuição selectiva, práticas restritivas, controlo dos preços e retirada de artigos das 
suas carteiras de produtos sem aviso prévio, distorcendo assim a concorrência; sublinha 
que toda a cadeia de abastecimento do sector retalhista é afectada por essas práticas; 

22. Realça que o desenvolvimento de linhas de produtos brancos não deve afectar a liberdade 
de escolha do consumidor ou as possibilidades de expansão das PME;

23. Considera que a prática de cópia parasitária, que pode derivar da assunção pelo retalhista 
do duplo papel de cliente e concorrente dos fabricantes de produtos de marca, constitui 
uma forma de actuação inaceitável que deve ser abordada sem demora; 
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24. Reconhece a necessidade de um maior equilíbrio e transparência na cadeia de 
abastecimento do sector retalhista; frisa a necessidade de se substituir a confrontação por 
um diálogo baseado em factos, a fim de restaurar a confiança e propiciar condições 
negociais mais justas e de concorrência equitativa para todos;

25. Insta a Comissão e os Estados-Membros a fazerem cumprir de forma plena e coerente o 
direito da concorrência e, quando aplicável a nível nacional, as disposições contra a 
concorrência desleal e anti-monopolistas; 

26. Apoia o excelente trabalho que está a ser desenvolvido pela Plataforma de Peritos em 
práticas contratuais no domínio das relações entre empresas do Fórum de Alto Nível para 
um melhor funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar, em especial nos planos 
da definição, levantamento e avaliação das condutas que configuram manifestamente 
práticas comerciais desleais, com base em dados e exemplos concretos;

27. Reconhece a necessidade expressa por alguns intervenientes de adopção de uma 
abordagem mais ampla e horizontal, que não se confine ao âmbito da indústria agro-
alimentar;  solicita à Comissão e às associações empresariais que, tomando como base o 
trabalho em curso da Plataforma de peritos, explorem as possibilidades de criação de um 
novo fórum aberto consagrado às questões do sector retalhista, no seu todo; 

28. Apoia energicamente, ao mesmo tempo, o intenso trabalho que as associações de 
retalhistas e fornecedores têm vindo a empreender com vista a estabelecer mecanismos de 
diálogo informal e de consulta regular no campo do direito da concorrência; saúda a 
iniciativa voluntária dessas organizações de acordar numa declaração sobre princípios 
comuns em matéria de boas práticas comerciais extensivos a toda a cadeia de 
abastecimento do sector retalhista;  

29. Observa com preocupação que os instrumentos legais existentes não estão a ser 
plenamente utilizados, em especial pelas PME, para garantir os seus direitos, por motivo 
de dependência económica e receio de perda de negócios; pede à Comissão, aos 
Estados-Membros e às associações empresariais que identifiquem formas de restaurar a 
confiança nos sistemas judiciais e de facilitar o acesso aos mesmos, incluindo a hipótese 
de se instituir a admissibilidade de denúncias anónimas;

30. Solicita à Comissão que publique, até ao fim de 2011, uma comunicação em que se 
inventariem a legislação e os instrumentos nacionais em vigor em matéria de práticas 
comerciais e relações contratuais e que verifique minuciosamente se essas normas estão a 
ser devidamente aplicadas e se é necessário tomar medidas adicionais; 

31. Considera que, mais do que propor legislação, importa explorar mecanismos de resolução 
alternativa e informal de litígios e vias de recurso e avaliar a respectiva eficácia;

32. Pede à Comissão e aos operadores da cadeia de abastecimento do sector do comércio a 
retalho que submetam ao Parlamento relatórios anuais sobre os progressos efectuados no 
âmbito das plataformas e dos mecanismos de diálogo informal existentes; sugere que os 
resultados sejam debatidos anualmente numa Mesa Redonda sobre o Comércio 
Retalhista organizada pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores; 
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Incrementar a eficiência e o consumo sustentável − práticas inovadoras

33. Saúda o facto de retalhistas e fornecedores terem estado na vanguarda em matéria de 
responsabilidade ambiental e apoia os compromissos por eles assumidos em prol de um 
consumo sustentável; 

34. Realça que retalhistas e fornecedores são motores da investigação e do desenvolvimento; 
incita-os a investir em novas tecnologias a fim de conseguirem novos progressos nos 
domínios da logística e transporte, da eliminação de resíduos e das embalagens, e a 
intercambiarem melhores práticas; 

35. Exorta os intervenientes a empreenderem novas iniciativas destinadas a combater o 
desperdício de alimentos;

36. Saúda o acordo conjunto alcançado pela EuroCommerce e UNI-Europa, que é 
demonstrativo de que o diálogo social está a funcionar bem na área do comércio; 
reconhece que é necessário fazer-se mais para aumentar a informação do consumidor em 
matéria de responsabilidade social dos retalhistas, para complementar os investimentos em 
novas tecnologias com capital humano e para combater a economia informal;

Caminho a seguir

37. Pede à Comissão que prepare um Plano de Acção Europeu para o Comércio a Retalho, 
de âmbito alargado, que defina uma estratégia, com base nos sucessos já alcançados, para 
a abordagem das questões ainda pendentes, com recomendações a nível sectorial; 

38. Incita retalhistas e fornecedores a empenharem-se activamente num diálogo aberto, 
construtivo e continuado com vista a alcançar soluções pragmáticas; convida as 
instituições da UE a apoiarem activamente esse processo;

39. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Uma visão em prol de mais competitividade, crescimento e emprego

O presente relatório trata da criação de emprego por via da eliminação de fronteiras, entraves 
e encargos que condicionam o comércio na Europa. 

O sector retalhista é um pilar da economia europeia; um mercado dinâmico que emprega 
quase 20 milhões de pessoas, gera 4,2% do PIB da União e representa 20% das PME 
europeias. Os retalhistas são também prestadores de serviços, na vanguarda da criação de 
novos e diferentes modos de comercializar, como a venda directa, e proporcionam um acesso 
fácil aos mercados de trabalho.

Embora o retalho tenha tido um desempenho comparativamente positivo durante a crise, o 
crescendo de nacionalismo económico a que está a assistir-se está a dificultar o comércio por 
toda a UE.  Enquanto subsistem velhos entraves, outros novos são criados, com prejuízo para 
o clima de negócios, bem como para o investimento e a criação de emprego por retalhistas 
estrangeiros.  

A relatora faz soar um alerta a respeito do proteccionismo e apela a uma acção da liderança 
política tendente a recolocar a economia real no centro da agenda política. O relatório reclama 
a adopção de medidas de abertura e promoção das liberdades de circulação e estabelecimento 
em toda a Europa, com base em relações comerciais justas, equilibradas e transparentes e num 
consumo sustentável. 

Com demasiada frequência, são erguidas novas barreiras nacionais para proteger o emprego e 
as PME;  em lugar disso, deveriam eliminar-se as barreiras comerciais existentes na Europa 
para promover a criação de emprego e as PME. Não obstante, as legítimas preocupações das 
pessoas que perdem o seu emprego e das PME que perdem mercado têm de ser levadas a sério 
nesta conjuntura de crise de dívida pública.  É indispensável intensificar o diálogo a todos os 
níveis para melhorar a compreensão, restaurar a confiança e dar resposta às dificuldades. 

A relatora opta de modo claro por uma linha de acção não assente na regulação e dá um 
contributo específico no que se refere a outros meios a explorar antes de se enveredar pelo 
recurso a novos instrumentos de regulação.  As regras existentes são em grande medida 
apropriadas, o que entrava a liberdade de circulação é a sua aplicação inadequada.  O enfoque 
deve ser posto na aplicação e na harmonização das regras vigentes. É necessário actuar com 
firmeza contra as restrições nacionais e todas as violações das regras do mercado interno, 
utilizando todos os instrumentos disponíveis, designadamente a legislação da concorrência e 
os processos por infracção. 

Na realidade, o direito da concorrência, em particular no que toca ao abuso de posição 
dominante e às práticas de concorrência desleal, é aplicado principalmente aos fabricantes e 
menos a retalhistas.  Os processos por infracção são morosos e obscuros. A Comissão é, 
assim, convidada a simplificar os procedimentos e a introduzir indicadores, sem atitudes 
rigoristas preconcebidas.
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II. O processo preparatório: envolver a comunidade empresarial

Este relatório é dirigido para a acção. O objectivo é dar respostas concretas a problemas 
concretos que afectam os operadores do sector do comércio a retalho. A relatora centra a sua 
atenção naquilo que pode ser feito a nível europeu para incutir mais eficácia e justiça na 
cadeia de abastecimento do sector retalhista, para que os consumidores beneficiem de um 
mercado de retalho mais integrado.
A relatora trabalhou com os relatores-sombra e a Comissão com base nas seguintes linhas: 

- Estabelecer prioridades a partir do relatório de monitorização do mercado de comércio e 
da distribuição da Comissão, concentrando esforços na abordagem das questões mais 
problemáticas e prementes dentre as que são relevantes para a recuperação económica da 
Europa; 

- Lançar um amplo e aprofundado processo de consulta trans-sectorial e transnacional, com 
a duração de cinco meses, a fornecedores e retalhistas, retalhistas independentes, 
associações de consumidores, federações europeias de marcas e empresas - grandes e 
pequenos - para identificar os seus problemas correntes1; 

- Analisar o trabalho que já está a ser desenvolvido, a fim de prevenir a duplicação de 
esforços e apoiar as iniciativas mais relevantes em curso. 

As consultas e os debates públicos têm sido usados como meio de abordar algumas das 
tensões existentes e quebrar a atmosfera de desconfiança.  Nesta matéria, o relatório pretende 
ser um documento vivo e um ponto de partida para um diálogo mais intenso entre todos os 
interessados.

O trabalho preparatório, conduzido em paralelo com a consulta pública sobre o Acto para o 
Mercado Único, demonstrou a grande relevância que tem a conclusão do mercado único para 
efeitos de habilitar o mercado de comércio a retalho a realizar plenamente o seu potencial. 

O relatório é um documento sem precedentes, já que a Comissão nos anos mais recentes não 
levara a cabo qualquer análise aprofundada do mercado de comércio retalhista.  

III. Remover os entraves à livre circulação de bens e serviços 

Com base em indícios apresentados por intervenientes, a relatora identificou casos de entraves 
à livre circulação de bens e serviços. Assim, por exemplo, o queijo neerlandês tem de ser 
reembalado para ser vendido em França, por via das discrepâncias existentes na 
regulamentação relativa a pesos e tamanhos; brinquedos considerados seguros no Reino 
Unido, para serem vendidos na Alemanha têm de ser sujeitos a novos testes;  na Itália, quem 
compra uma cadeira tem de declarar que não a usará para praticar tortura;  na Hungria, 
existem cinco regulamentos que obstam à importação de tapetes para hotéis; na Espanha, o 
mercado do chocolate está sujeito a um regime distinto. 
                                               
1 A lista das partes consultadas encontra-se disponível mediante pedido.
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A fragmentação e as medidas nacionais restritivas provocam obrigações e custos 
burocráticos desnecessários, sobretudo para as PME.  Os meios existentes, como a SOLVIT e 
o Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI), devem ser mais bem utilizados para 
efeitos de eliminação dos entraves práticos.  

Um sistema de pagamentos fragmentado tolhe a liberdade de comércio e implica 
diariamente a perda de grandes somas com encargos.  Deve ser dada prioridade à 
harmonização dos pagamentos intracomunitários. O potencial de inovação dos pagamentos 
pela Internet e por telemóvel deve igualmente ser tido em conta na revisão do espaço único de 
pagamentos em euros (SEPA).

IV. Franquear o acesso ao mercado a empresas e consumidores

O planeamento urbano é um domínio da competência das autoridades nacionais em que 
a subsidiariedade deve prevalecer. Contudo, as normas de planeamento não devem 
obstruir, directa ou indirectamente, a liberdade de estabelecimento.

Acessibilidade para os consumidores

O debate entre centros comerciais e lojas está extremado. Existe a preocupação de que o 
número de estabelecimentos comerciais locais que se dedicam à venda de produtos 
tradicionais esteja a declinar de forma continuada em toda a Europa. A circunstância de não 
se possuir ou não se desejar utilizar automóvel por razões ambientais ou de idade, ou de se 
residir no centro de uma cidade ou numa zona remota não deve afectar a liberdade de escolha 
dos cidadãos.  

O fomento da confiança no comércio electrónico pode contribuir para garantir a 
acessibilidade dos produtos aos consumidores. Assim, a relatora faz um apelo a que se tomem 
medidas tendentes a libertar o potencial desse comércio.

Os grandes conglomerados e centros comerciais são frequentemente acusados de levar o 
pequeno comércio à falência. A realidade é, no entanto, mais complexa do que isso. Os 
centros e entrepostos comerciais proporcionam também as vantagens de se dispor de todo o 
tipo de estabelecimentos no mesmo local, de oferecerem momentos de lazer e de praticarem 
preços atractivos.  O problema não se esgota na dicotomia pequenos/grandes, mas estende-se 
a toda a cadeia de abastecimento: fornecedores, retalhistas, proprietários dos 
empreendimentos.

Importa analisar mais detidamente as melhores formas de assegurar a liberdade de escolha dos 
consumidores, um equilíbrio adequado entre o pequeno e o grande comércio e relações justas, 
salvaguardando ao mesmo tempo a liberdade de concorrência.  É necessário um diálogo mais 
construtivo entre todas as partes. 

Acessibilidade para as empresas

Há indícios de um aumento dos entraves ocultos perniciosos.  Por exemplo, algumas 
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autoridades locais sujeitaram os retalhistas a novas licenças obrigatórias que, na prática, 
vedam áreas determinadas a uma série de prestadores de serviços. Noutras regiões, foram 
introduzidas quotas que definem o nível de concorrência que é autorizado numa determinada 
superfície.  Consequentemente, os grandes retalhistas só têm podido abrir um número 
limitado de lojas.

Mais óbvia é a legislação comercial e fiscal adoptada em vários países, incluindo o regime 
fiscal que foi introduzido na Hungria.  Embora a política fiscal seja da responsabilidade das 
autoridades nacionais, na realidade, o imposto em causa afecta principalmente as empresas 
estrangeiras. No decurso da missão da delegação da IMCO a Budapeste (de 22 a 24 de 
Fevereiro), a relatora interpelou as autoridades húngaras sobre essa questão.  A Comissão está 
presentemente a verificar a conformidade da lei em questão com os Tratados. 

V. Abordar as práticas contratuais e comerciais no plano das relações entre 
empresas 

As relações contratuais e comerciais entre empresas são objecto de controvérsia de há 
muito tempo a esta parte e as tensões ao longo da cadeia de abastecimento do comércio a 
retalho não aproveitam a ninguém. 

Há grande preocupação a respeito do domínio do mercado por um punhado de agentes, no 
confronto com uma multiplicidade de fornecedores e negociantes. Os estudos de casos 
concretos revelam padrões de conduta em matéria de distribuição selectiva, práticas 
restritivas, controlo de preços e retirada unilateral de artigos das carteiras de comercialização 
das empresas. Por exemplo, os aumentos dos preços das mercadorias são amiúde suportados 
pelos pequenos fornecedores, que se vêem forçados a reduzir as suas margens. O ajustamento 
dos preços de compra cobre apenas parte dos aumentos e é muito moroso;  ou, em alternativa, 
os fornecedores são substituídos sem aviso prévio. 

No entanto, também aqui a realidade é complexa e toda a cadeia de abastecimento é afectada 
pelas práticas citadas. Por exemplo, as grandes marcas dispõem de grande poder negocial 
graças aos "produtos indispensáveis" que fabricam.  Por outro lado, os retalhistas têm a 
possibilidade de retirar outros produtos menos conhecidos da mesma marca. 

A pressão no sentido da redução dos custos e dos preços de aquisição, bem como a 
concorrência sem tréguas que vigora entre as diferentes cadeias, leva por vezes ao recurso a 
práticas desleais nas negociações. Os grandes retalhistas consideram com frequência que as 
discussões sobre as práticas desleais são fruto de ideias erróneas e de maledicência, enquanto 
outros tomam essa posição por uma atitude de denegação e de defesa.  

Há questões essenciais que não foram ainda elucidadas com base em elementos de facto: o 
aumento da concentração no sector do comércio a retalho distorce a livre concorrência? A 
centralização das compras é compatível com o acesso das PME em igualdade de condições? 
As considerações de conveniência logística estão a prevalecer sobre os critérios de qualidade 
e variedade dos produtos em sede de aquisição?  Mais importante: os consumidores desejam 
exclusivamente preços mais baixos ou procuram também mais qualidade? Os consumidores 
têm a preocupação de se informarem em pleno para decidirem com conhecimento de causa? 
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A questão da proliferação de linhas de produtos brancos é também objecto de um debate 
muito polarizado e carece de ser aprofundada, com o esclarecimento das suas vantagens e 
inconvenientes. Num estudo recente, a Comissão chegou à conclusão de que, para já, eles não 
estão a restringir a possibilidade de escolha e a inovação.  Mas será a tendência para a 
substituição dos produtos de marca por produtos brancos realmente impulsionada pelo 
consumidor? Acresce que a replicação de produtos é fonte de séria preocupação para os 
fabricantes de produtos de marca e deve ser abordada. 

Em termos globais, a liberdade contratual e o fortalecimento da posição do consumidor são 
fundamentais. Tem de haver um equilíbrio correcto e negociações mais justas, sem distorção 
da dinâmica do mercado. Os bons exemplos de criatividade por parte das PME incluem a 
constituição de estruturas empresariais em sede de negociação com operadores de maior 
dimensão.

No entanto, há relutância em recorrer a meios judiciais. O custo das acções de denúncia são, 
muitas vezes, demasiado elevados. O acesso aos sistemas judiciais deve ser facilitado e as 
vias de resolução alternativa de litígios devem ser exploradas. A eficácia das normas 
nacionais em vigor destinadas a penalizar o recurso a práticas desleais carece de uma análise 
mais desenvolvida por parte da Comissão, com vista a determinar quais são as soluções que 
funcionam e se são necessárias mais medidas. 

Lidar com as práticas comerciais desleais

Ao longo dos últimos meses, a relatora incitou todas as partes interessadas a trocar as 
acusações e a negação pelo diálogo directo.

Em lugar de recomendar taxativamente uma solução, a relatora sugere três opções, atendendo 
a que o trabalho da Plataforma de peritos em práticas contratuais no domínio das relações 
entre empresas está ainda em fase de arranque e prolongar-se-á por mais dois anos.  

- Intensificar a discussão em curso na Plataforma de peritos em matéria de avaliação das 
práticas desleais e da resposta a dar-lhes. A título de passo no sentido da identificação da 
situação, a relatora saúda o estudo sobre práticas desleais que foi recentemente levado a cabo 
pela CIAA (Confederation of the Food and Drinks Industries) e pela AIM (European Brands 
Association).

- Criação de um novo fórum do comércio a retalho que abranja a globalidade do sector, não se 
cingindo ao âmbito da política industrial do ramo agro-alimentar.  

- Se possível, lançamento de iniciativas voluntárias por parte da comunidade empresarial. 
Têm sido feitos progressos e estão a surgir sinais de disponibilidade para reconhecer os 
problemas e entabular um diálogo construtivo. A relatora está fortemente esperançada em que 
o intenso processo de consulta que está a decorrer evolua no sentido da auto-regulação e da 
assunção de compromissos concretos, tais como "diálogo regular" e adesão a princípios 
deontológicos.  

Qualquer que seja a via que venha a ser seguida, não deverá levar à duplicação do trabalho da 
Plataforma de peritos, mas antes apoiar o processo em curso.
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A relatora recomenda que se congreguem as instituições da UE e as partes interessadas numa 
Mesa redonda anual sobre o comércio retalhista a fim de se acompanharem os progressos 
realizados no diálogo.

VI. Incrementar a eficiência e o consumo sustentável − práticas inovadoras

O comércio a retalho desempenha um papel de vulto no desenvolvimento de uma economia 
sustentável e deve continuar a promover padrões de consumo sustentáveis, proporcionando 
um acesso fácil a produtos de qualidade. O rol dos bons exemplos de compromissos 
voluntários inclui a Declaração da Mesa-Redonda do Sector Retalhista Europeu sobre Energia 
e as iniciativas e estruturas Way Ahead, Retail Forum on Sustainability, Global Forum on 
Sustainable Consumption, Consumer Goods Forum, e Efficient Consumer Response.  

A relatora exorta o sector retalhista a investir mais no desenvolvimento de soluções nas áreas 
da logística e do transporte e da eficiência energética, bem como da embalagem e da 
eliminação de resíduos.  A relatora apela ainda à adopção de medidas concertadas de combate 
ao desperdício de alimentos.

O comércio a retalho é um sector em que o diálogo social parece funcionar bem.  A relatora 
saúda o facto de a EuroCommerce e a UNI-Europa terem chegado a um acordo conjunto e 
apoia o respectivo conteúdo.

VII. Caminho a seguir

É chegada a hora de se reconhecerem as realizações, bem como os problemas específicos e os 
desafios que o sector retalhista enfrenta. A relatora apela à elaboração de um Plano de Acção 
Europeu integrado para o Comércio a Retalho, com vista à definição de um quadro de 
acção com propostas concretas e pragmáticas de resolução das questões pendentes.

A bola está agora do lado da comunidade do sector.  As iniciativas voluntárias devem ser 
estreitamente monitorizadas e avaliadas pelas instituições da UE. As demais opções não 
devem ser descartadas a priori.  O caminho a seguir dependerá da eficácia da abordagem de 
auto-regulação. 


