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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Plano de ação europeu para o sector retalhista em benefício de todos os 
operadores envolvidos

(2013/2093(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 31 de janeiro de 2013, relativa à Criação 
de um Plano de Ação Europeu para o Sector Retalhista (COM(2013)0036),

– Tendo em conta o “Livro Verde sobre as Práticas Comerciais Desleais na Cadeia de 
Abastecimento Alimentar e não Alimentar entre as Empresas na Europa” 
(COM(2013)0037),

– Tendo em conta o Relatório da Comissão, de 5 de julho de 2010, intitulado Exercício de 
monitorização do mercado do comércio e da distribuição «Para um mercado interno do 
comércio e da distribuição mais eficiente e equitativo até 2020» (COM(2010)0355), 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de julho de 2011, sobre um mercado de comércio 
retalhista mais eficiente e equitativo1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 22 de maio de 2012, intitulada "Uma 
Agenda do Consumidor Europeu para incentivar a confiança e o crescimento" 
(COM(2012)0225,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de junho de 2013, sobre “Uma nova agenda para a 
política europeia dos consumidores” 2,

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos serviços da Comissão, de maio de 2012, 
intitulado “Painel de Avaliação das Condições de Consumo – Os consumidores em casa 
no mercado único: Análise da integração do mercado único retalhista e das condições de 
consumo nos Estados-Membros” (SEC(2012)0165), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de novembro  de 2012, intitulada 
“Proteger as empresas contra práticas comerciais enganosas e garantir uma aplicação 
efetiva das normas Revisão da Diretiva 2006/114/CE relativa à publicidade enganosa e 
comparativa” (COM(2012)0702),

– Tendo em conta a sua Resolução, de [...]  outubro de 2013 intitulada “Proteger as 
empresas contra práticas comerciais enganosas e garantir uma aplicação efetiva das 
normas Revisão da Diretiva 2006/114/CE relativa à publicidade enganosa e 
comparativa”3,

– Tendo em conta o trabalho do Fórum de Alto Nível sobre a Melhoria do Funcionamento 

                                               
1 JO C 33 E de 5.2.2013, p. 9.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0239.
3 Textos Aprovados,…
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da Cadeia de Abastecimento Alimentar e da Plataforma de Peritos sobre as Práticas 
Contratuais entre Empresas,  

– Tendo em conta o Documento de Consulta da Comissão, de 4 de julho de 2013, intitulado 
“Consulta aos parceiros sociais nos termos do artigo 154. º do TFUE sobre o reforço da 
cooperação na UE em matéria de prevenção e dissuasão do trabalho não declarado" 
(C(2013)4145),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de outubro de 2009, intitulada 
«Melhor funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar na Europa»  
(COM(2009)0591), 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 7 de setembro de 2010, sobre rendimentos justos para 
os agricultores: melhor funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar na Europa1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de janeiro de 2012, intitulada «Um 
enquadramento coerente para reforçar a confiança no mercado único digital do comércio 
eletrónico e dos serviços em linha» (COM(2011)0942),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de dezembro de 20122 e de 4 de julho de 20133, 
intituladas “Reforçar a confiança no Mercado Único Digital”,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 10 de julho de 
2013, sobre a Comunicação da Comissão intitulada "Criação de um Plano de Ação 
Europeu para o Sector Retalhista”4,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 11 de julho de 
2013, sobre o “Livro Verde sobre as Práticas Comerciais Desleais na Cadeia de 
Abastecimento Alimentar e não Alimentar entre as Empresas na Europa” 5,

– Tendo em conta a Diretiva 2011/38/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2011, relativa aos direitos dos consumidores6,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à rotulagem, apresentação 
e publicidade dos géneros alimentícios  e o Regulamento (UE) n.º 1169/2011, de 25 de 
outubro de 2011, relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros 
alimentícios7, 

– Tendo em conta a Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa8,

                                               
1 JO C 308 E de 20.10.2011, p. 22.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0468.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0327.
4 JO C ... / Ainda não publicado no Jornal Oficial.
5 JO C ... / Ainda não publicado no Jornal Oficial.
6 JO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
7 JO L 109 de 06.05.2000, p. 29.
8 JO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
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– Tendo em conta a Diretiva 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 
transações comerciais1,

– Tendo em conta a Diretiva 2007/64/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
novembro de 2007, relativa aos serviços de pagamento no mercado interno2,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A7-0000/2013),

A. Considerando que a importância do mercado retalhista não pode, de modo algum, ser 
subestimada, uma vez que representa 11 % do PIB da UE e mais de 15%  da totalidade 
dos seus postos de trabalho, conta com mão de obra especializada e não especializada e 
contribui para o tecido social,

B. Considerando que, numa sociedade cada vez mais marcada por contactos virtuais através 
da internet, as lojas ainda são o lugar onde as pessoas se encontram, em particular nas ruas 
comerciais e nos centros das cidades, locais que podem constituir um cenário de 
experiências partilhadas e um ponto único em termos de identidade local, orgulho da 
comunidade, património comum e valores partilhados,

C. Considerando que a atual crise económica está a ter um forte impacto no sector retalhista, 
e afeta, em particular, as lojas independentes e de menor dimensão;

D. Considerando a persistência das práticas comerciais desleais (PCD) e as suas 
consequências negativas, em especial para os agricultores e as pequenas empresas,

1. Regozija-se com a criação, pela Comissão, de um Plano de Ação Europeu para o Sector 
Retalhista;

2. Considera que o Plano de Ação deveria ter prestado maior atenção às consequências da 
atual crise económica para o sector retalhista, e , em particular, para as lojas 
independentes e de menor dimensão;

3. Congratula-se com o propósito da Comissão de criar um grupo permanente para a 
competitividade do sector retalhista, mas realça a importância de uma representação 
equilibrada, nomeadamente de grandes e pequenos retalhistas, cooperativas e interesses 
dos consumidores, ambientais e sociais;

4. Exorta os Estados-Membros a não tomarem medidas no contexto de políticas de 
austeridade que minam a confiança dos consumidores e prejudicam diretamente os 
interesses do sector retalhista, como o aumento do IVA ou o aumento dos encargos para 
as lojas;

                                               
1 JO L 48 de 23.02.2011, p. 1.
2 JO L 319 de 05.12.2007, p. 1.



PE516.620v01-00 6/13 PR\944163PT.doc

PT

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros a darem a maior importância política ao sector 
retalhista, enquanto pilar do Mercado Único, e, designadamente, do Mercado Único 
Digital, e a derrubar os obstáculos práticos que impeçam que os retalhistas beneficiem 
plenamente do mercado interno;

6. Congratula-se com o intuito da Comissão de desenvolver instrumentos para facilitar o 
acesso dos consumidores a uma informação transparente e fiável em matéria de preços, 
qualidade e sustentabilidade dos bens e serviços; insta a Comissão a criar uma base de 
dados de fácil acesso, que contenha todos os requisitos de rotulagem nacionais e da UE;  
alerta, em simultâneo, para a proliferação de rótulos e requisitos de rotulagem e apela à 
simplificação, de preferência agrupando vários aspetos da sustentabilidade social e 
ambiental num só rótulo, e atenuando, paralelamente, as diferenças entre os requisitos 
nacionais obrigatórios em matéria de rotulagem; 

7. Solicita à Comissão que complete o seu Plano de Ação com um conjunto de ações 
destinadas a apoiar os retalhistas independentes, nomeadamente, incentivando o princípio 
«adote uma loja», mediante o qual os retalhistas de maior dimensão funcionam como 
mentores das lojas mais pequenas na sua vizinhança imediata, promovendo grupos de 
retalhistas independentes, inclusive cooperativas, que beneficiam de assistência mútua e 
de algumas economias de escala, preservando, porém, a sua total independência, 
respeitando o direito de as autoridades locais e regionais estimularem, em certas zonas 
comerciais, como, por exemplo, as ruas comerciais, um ambiente favorável às pequenas 
lojas independentes, através da redução das tarifas de energia e alugueres, de parcerias 
público-privadas, da introdução de descontos aos encargos locais para pequenas empresas 
e retalhistas independentes e do incentivo à cooperação entre as várias lojas nessa mesma 
zona;

8. Alerta para a tendência de algumas autoridades locais e regionais continuarem a 
desenvolver projetos de grande escala, como centros e zonas comerciais fora do centro da 
cidade, uma vez que, sobretudo no contexto da crise económica, já foi alcançado o ponto 
de saturação; faz notar que, nesses centros comerciais, os alugueres são normalmente 
demasiado elevados para as lojas pequenas e independentes e exorta a Comissão, 
conjuntamente com os Estados-Membros, a elaborar um levantamento das respetivas 
consequências económicas, sociais e ambientais;

9. Reconhece o direito de as autoridades locais não permitirem a criação de novos centros 
comerciais e hipermercados, sempre que tal possa ter consequências sociais e ambientais 
negativas, e incentiva os Estados-Membros a introduzirem regras específicas que 
garantam uma diversidade de lojas, o que é essencial para que as zona comerciais, em 
particular nos centros das cidades, permaneçam atraentes;

10. Salienta o importante papel das parcerias público-privadas para garantir zonas comerciais 
limpas, seguras e acessíveis nos centros urbanos, combatendo, entre outros aspetos, os 
efeitos negativos dos edifícios devolutos em áreas comerciais, disponibilizando esses 
espaços, por exemplo, a empresas em fase de arranque, com rendas mais baixas do que o 
habitual;

11. Observa que, face à crescente importância do comércio eletrónico, as lojas estão a 
enfrentar novos desafios, o que torna cada vez mais importante as estratégias de retalho 
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multicanais; expressa, neste contexto, a sua preocupação, na perspetiva do papel social do 
sector retalhista, de que o comércio eletrónico possa atingir todo os sectores de venda a 
retalho, como atualmente parece ser o caso dos sectores audiovisual e livreiro; incentiva 
os retalhistas a desenvolverem novos modelos de negócios visando a expansão da 
experiência de compra nos estabelecimentos comerciais, nomeadamente através do 
aumento dos níveis de serviço, pré- e pós-venda, e ligando a apresentação na internet ao 
pessoal responsável pela vendas nos estabelecimentos comerciais;

12. Destaca a responsabilidade do sector retalhista em matéria de sustentabilidade; saúda o 
facto de retalhistas e fornecedores se encontrarem na vanguarda no que diz respeito à 
responsabilidade ambiental, particularmente no que toca aos resíduos, ao consumo de 
energia, ao transporte e à redução de CO2; considera que são necessários esforços 
adicionais nesta matéria;

13. Recorda a importância de uma aplicação adequada da legislação social e laboral em vigor; 
deplora a existência de uma elevada taxa de trabalho clandestino, o que está na origem de 
uma evasão fiscal considerável e impede a criação de condições equitativas entre os 
comerciantes no mercado interno;

14. Manifesta a sua preocupação com a erosão dos direitos dos franqueados face à empresa 
franqueadora e apela à celebração de contratos transparentes e justos; chama a atenção da 
Comissão e dos Estados-Membros, em particular, para os problemas enfrentados pelos 
franqueados que pretendem vender o seu negócio ou mudar a sua fórmula de negócio, 
mantendo, simultaneamente, a sua atividade no mesmo sector; convida a Comissão a 
examinar os efeitos das cláusulas de concorrência a longo prazo, das opções de compra e 
da proibição da multi-franquia e a reconsiderar, neste contexto, a atual isenção das regras 
de concorrência para as partes contratantes que detenham uma quota de mercado inferior a 
30%;

15. Apoia o trabalho do Fórum de Alto Nível sobre a Melhoria do Funcionamento da Cadeia 
de Abastecimento Alimentar e da Plataforma de Peritos sobre as Práticas Contratuais entre 
Empresas;  considera que o Parlamento deve, com caráter de urgência, abordar as questões 
pendentes relacionadas com a sua participação no trabalho do Fórum; realça que as PCD 
também se verificam na cadeia de abastecimento não alimentar e solicita à Comissão e às 
associações empresariais que explorem as possibilidades de criação de um novo fórum 
aberto consagrado às questões do sector retalhista;

16. Congratula-se com os princípios de boas práticas e com a lista de exemplos de práticas 
desleais e justas nas relações comerciais verticais na cadeia de abastecimento alimentar,
sem esquecer o quadro para a implementação e aplicação destes princípios; sublinha que, 
se queremos que estes aspetos tenham um efeito prático, é importante contar com a 
participação de todos os intervenientes na cadeia de abastecimento alimentar, inclusive as 
organizações de agricultores, bem como os sectores da indústria transformadora e da 
distribuição por grosso; insta a Comissão a examinar os efeitos da iniciativa voluntária, no 
prazo de dois anos a contar da sua entrada em vigor e a propor medidas adicionais, caso 
seja necessário;

17. Considera que, muitas vezes, é difícil para os elos mais fracos do mercado denunciar PCD 
e realça a importância do papel das associações de empresas, as quais devem dispor da 
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possibilidade de apresentar essas queixas em seu nome, garantindo a confidencialidade, a 
um provedor ou juiz com poderes para agir ex officio, caso disponha de informações sobre 
certas tendências preocupantes;

18. Exorta a Comissão a propor legislação da UE destinada a proibir a venda abaixo do preço
custo no sector alimentar e a facultar uma definição de "dependência económica", com o 
intuito de tornar os Estados-Membros e a comunidade empresarial mais vigilantes em 
relação às PCD;

19. Exorta a Comissão a assegurar o direito de os pequenos fornecedores criarem grupos de 
produtores sem serem penalizados pelas autoridades de concorrência nacionais que se 
limitaram a avaliar a importância desses grupos com base na produção nacional;

20. Insta a Comissão a combater os condicionalismos de abastecimento territorial impostos 
por fabricantes de marca no âmbito da ação em matéria de PCD;

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos Governos e Parlamentos dos Estados-Membros.



PR\944163PT.doc 9/13 PE516.620v01-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A importância do sector retalhista para a sociedade

Os serviços retalhistas revestem uma importância económica significativa, dado que 
representam 11 % do PIB da UE e 15 % da totalidade dos seus postos de trabalho. Na UE, foi 
dada bastante ênfase ao mercado retalhista por se considerar que é um dos principais pilares 
do Mercado Único. Para os grandes retalhistas, as economias de escala possíveis num 
mercado interno funcional podem fazer a diferença. É, pois, lamentável que muitos retalhistas 
que pretendem exercer a sua atividade em diversos ou em todos os Estados-Membros 
continuem a enfrentar obstáculos desnecessários, nomeadamente requisitos de rotulagem e 
embalagem diferentes, bem como práticas administrativas divergentes.

O Mercado Único Digital pode oferecer oportunidades adicionais aos retalhistas, embora, 
neste momento, os consumidores ainda continuem a dar maior preferência aos fornecedores 
do seu próprio país, inclusive para as compras em linha. Esta situação pode prender-se não só 
com o facto de os consumidores simplesmente não estarem tão familiarizados com os 
retalhistas de outros Estados-Membros, mas também com a incerteza sobre os seus direitos.

O valor social do sector retalhista é tão importante quanto o seu valor económico. A crescente 
importância da internet para a vida quotidiana, em particular, e a  informatização das nossas 
sociedades, em geral, têm contribuído para um rápido decréscimo do número de 
oportunidades de contactos sociais na vida real. As pessoas tendem a passar cada vez mais  
tempo à frente dos seus computadores, tablets ou telemóveis, correndo-se o risco de que as 
nossas sociedades se tornem cada vez mais virtuais. As lojas do comércio tradicional ainda 
são locais onde as pessoas interagem na vida real.  É, por conseguinte, importante que sejam 
preservadas, de preferência inseridas num ambiente societal mais vasto, como, por exemplo, 
bibliotecas, edifícios de índole cultural e edifícios públicos, e que ofereçam serviços 
adicionais. 

Muitas pessoas queixam-se dos centros comerciais, que rapidamente se estão a tornar cada 
vez menos atrativos, uma vez que  todos eles têm as mesmas lojas, as quais fazem parte de 
cadeias nacionais ou internacionais. Este aspeto pode, gradualmente, contribuir para que os 
consumidores deixem, em absoluto, de frequentar esses centros, em especial porque podem, 
com a mesma facilidade, comprar os mesmos produtos em linha.  Para manter o seu caráter 
atrativo, há que repensar e melhorar constantemente a experiência das compras, assim como 
estimular a diversidade de lojas. O retalhista independente pode fazer a diferença, visto que 
lojas independentes podem estimular a curiosidade do consumidor. Centros comerciais com 
uma oferta diversificada de lojas locais podem estimular a vida da comunidade e até mesmo a 
identidade local, que é cada vez mais procurada, apesar, ou talvez por causa, da globalização.

 O sector retalhista na atual crise económica

 Na maioria dos Estados-Membros, a confiança dos consumidores atingiu um nível 
extremamente baixo. Os consumidores adiam as suas aquisições ou então visam os preços 
mais baixos. Em alguns Estados-Membros, as taxas de IVA sofreram aumentos, o que 
dificultou ainda mais o consumo e a sobrevivência dos retalhistas. A situação geral no sector 
retalhista na UE suscita preocupações, embora também haja exceções.
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De acordo com os dados mais recentes do Eurostat, registou-se uma ligeira melhoria em maio 
2013 em comparação com abril do mesmo ano1. No entanto, na zona euro, o comércio 
retalhista continua a registar um decréscimo relativamente ao mesmo mês do ano anterior. O 
comércio não alimentar foi mais atingido do que o comércio alimentar e os retalhistas 
independentes são particularmente vulneráveis.

O Plano de Ação da Comissão para o Sector Retalhista não se debruça diretamente sobre as 
consequências, para o comércio retalhista, da crise e das medidas de austeridade aplicadas 
pelos Estados-Membros. Ora, isto significa que  não foram tratados assuntos como o acesso 
ao financiamento para as pequenas empresas, a prevenção da falência ou a questão cada vez 
mais premente das lojas devolutas no meio de áreas comerciais. No que diz respeito ao acesso 
ao financiamento, foram aprovados relatórios separados  pelo Parlamento, única razão que 
levou o relator a não incluir este tema no relatório em apreço. No entanto, a melhoria do 
acesso ao financiamento é vital, especialmente para as PME.

Uma vez que as falências afetam especialmente os retalhistas independentes e que a sua quota 
de mercado está a diminuir a olhos vistos, há que prestar especial atenção às suas 
necessidades. Se, no que toca ao sector retalhista, não queremos acabar por ter centros 
urbanos clonados, a Comissão e os Estados-Membros têm de tomar medidas já. As lojas de 
maior dimensão podem ajudar as mais pequenas, visto que também é do seu interesse manter 
uma diversidade de lojas na sua vizinhança, o que atrai mais clientes. Um grande retalhista 
manifestou-se disposto a dar início ao princípio “adote uma loja”.  No âmbito de um 
programa desta natureza, as pequenas empresas podem solicitar aconselhamento, por 
exemplo, sobre questões administrativas ou financeiras, sem perderem a sua independência. 
As lojas podem trabalhar em conjunto através da criação de associações locais, para que o 
desenvolvimento da zona comercial se torne uma empresa comum, em estreita cooperação 
com as autoridades locais. Os alugueres e as tarifas de energia podem ser reduzidos, de molde 
a revitalizar certas zonas comerciais e as autoridades locais podem diversificar taxas locais, a 
fim de reduzir os encargos das lojas em determinadas áreas.

A Comissão sublinha, e com razão, que as políticas de ordenamento do território não podem 
discriminar por razões económicas. É possível, contudo, que surjam zonas de sombra, sempre 
que as autoridades locais pretendam promover as ruas comerciais nas zonas urbanas.  Certos 
tipos específicos de comércio retalhista tendem claramente a tomar conta das ruas comerciais. 
Nesses casos, deve ser possível às autoridades locais introduzir regras específicas para 
garantir uma diversidade de lojas, o que é essencial para que zona comercial mantenha a sua 
atratividade.

O comércio eletrónico pode igualmente representar uma oportunidade única para os 
retalhistas, mas também se pode tornar uma ameaça para as lojas que, pura e simplesmente, 
ignorem o fenómeno. É sabido que muitos retalhistas se queixam de clientes que procuram 
informações sobre um produto numa loja tradicional, mas que acabam por comprar esse 
produto em linha, numa loja mais barata. Alguns argumentaram inclusivamente que talvez 
devessem cobrar uma taxa de entrada. Trata-se, como é  óbvio, de uma solução inviável, que 
só contribuiria para acelerar  o declínio dessas lojas, mas que demonstra o desespero desses 
comerciantes.

                                               
1 Eurostat News Release Euroindicators 104/2013.
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Os retalhistas têm de aceitar o comércio eletrónico como um dado adquirido. Por isso, para 
muitas lojas, é aconselhável enveredar por estratégias de vendas multicanais, nomeadamente 
os canais em linha e tradicional. O serviço é uma das principais vantagens comparativas de 
uma loja de tradicional. Para os artigos eletrónicos, é , muitas vezes, importante para o cliente 
obter um bom conselho, visto que a internet nem sempre é de fácil utilização. Também não é 
evidente saber em que sítios web confiar. Um bom caminho a seguir seria a ligação da loja na 
internet a lojas tradicionais, de molde a que os clientes possam aconselhar-se, através da 
internet, junto de um vendedor real na filial mais próxima. Outra forma de promover as lojas 
tradicionais seria através da criação de uma “experiência” vivida na loja. Nesse caso, haveria 
que oferecer algo mais: as livrarias poderiam convidar autores para ler algumas das suas 
obras, as lojas de música poderiam organizar concertos ao vivo, as lojas de roupa poderiam 
oferecer desfiles de moda, etc.  O serviço e a promoção de experiências são indispensáveis à 
sobrevivência dos estabelecimentos tradicionais.

Os contratos para os franqueados são cada vez mais rigorosos. É lamentável que a Comissão 
não tenha incluído todas as recomendações em resposta a este desenvolvimento, que tende a 
pôr em causa o próprio  conceito de franquia, tornando-o menos atraente, embora a franquia 
possa ajudar a reduzir os efeitos da crise económica.

Sustentabilidade

Devido ao âmbito limitado do relatório, foi impossível examinar em detalhe o papel do 
retalho nas políticas sociais e ambientais. No entanto, o retalho é capital quando se trata de 
questões de sustentabilidade. As lojas podem influenciar o tipo de produto que os 
consumidores compram e, assim, estimular o comércio justo. As lojas podem promover a 
embalagem ecológica, o que pode apoiar a diminuição de resíduos. As lojas podem 
igualmente influenciar os padrões de consumo dos alimentos, ou seja, comprar apenas as 
quantidades de que necessitamos e, assim, evitar desperdício de alimentos, ou comprar mais 
produtos biológicos, por exemplo.  

O mesmo é válido para as políticas sociais. Infelizmente, também se registam violações das 
leis sociais e da imigração no comércio retalhista. Verifica-se também a tendência para 
contratar jovens, pagando-lhes salários baixos, jovens esses que são substituídos de imediato 
assim que avançam na idade e se tornam mais caros. Ora, numa altura em que o serviço e a 
experiência são capitais para a sobrevivência das lojas, é importante investir no pessoal. O 
sector retalhista é excelente para oferecer aos jovens meios de formação, mas também deve 
assentar numa força de trabalho experiente, de molde a oferecer a qualidade certa.  O 
cumprimento das leis laborais deve ser uma prioridade para os Estados-Membros. Neste 
contexto, cumpre incentivar uma cooperação estreita entre o sector retalhista e as autoridades, 
para que tais violações sejam tratadas de imediato e de forma eficaz.

Práticas comerciais desleais (PCD) 

Os agricultores e os pequenos produtores sentem muitas vezes que não existe uma verdadeira 
liberdade contratual, uma vez que só podem vender os seus produtos a um número limitado de 
supermercados. Na realidade, porém, as coisas são mais complicadas. Nem todos os 
produtores são empresas de pequena dimensão. Por exemplo, a produção de açúcar é
manifestamente controlada por um número limitado de empresas, cuja posição é tão poderosa 
que, em alguns Estados-Membros, quase pode ser considerada monopolista. Além disso, os 
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supermercados nem sempre lidam diretamente com os produtores, mas sim com os 
distribuidores. Ora, esses comerciantes podem ser grandes empresas multinacionais, que, 
muitas vezes, têm margens de lucro superiores às dos supermercados. Ao considerar novas 
medidas, é importante ter em mente a complexidade da situação na cadeia de abastecimento 
alimentar.

O Livro Verde é muitas vezes considerado pelos supermercados como um primeiro passo para 
a legislação da UE neste sector. Embora possa ser útil esclarecer certos conceitos através da 
legislação ou diretrizes europeias, como, por exemplo o conceito de "dependência 
económica", o relator não está convencido da eficácia de uma abordagem puramente 
legislativa. Para os pequenos produtores é, muitas vezes, difícil intentar ações contra os 
supermercados (ou os distribuidores). Frequentemente, temem retaliações: podem ter 
desmascarado certas PCD, mas a expensas da perda da sua relação comercial com o 
supermercado ou o distribuidor em causa.

O relator optou, por conseguinte, por uma abordagem cautelosa. Pese embora a utilidade de 
um acordo a nível da UE para proibir a venda abaixo do preço de custo no sector alimentar, é 
melhor, de um modo geral, não confiar demasiado em soluções legislativas. 

São bem-vindas as iniciativas voluntárias, que já existem em alguns Estados-Membros e estão 
atualmente a ser desenvolvidas a nível da UE pelo Fórum de Alto Nível sobre a Melhoria do 
Funcionamento da Cadeia de Abastecimento Alimentar, pois podem constituir a base para 
uma assunção conjunta de responsabilidades Todavia, alguns produtores queixam-se de que, 
sem uma aplicação adequada, essas iniciativas voluntárias não serão capazes de mudar a 
situação. Para manter a pressão, é, por isso, importante prever um provedor ou um juiz 
independente pode possa proferir decisões ex officio. Os supermercados opõem-se a 
mecanismos de denúncias anónimas,  argumentando que tal os impede de se defender 
devidamente de tais queixas, o que os pode tornar vítimas de calúnias. De molde a encontrar 
uma solução que respeite os interesses tanto dos produtores como dos supermercados, o 
relator prefere um sistema que torne possível às associações empresariais comunicar certas 
práticas a um provedor ou a um juiz, preservando, ao mesmo tempo, a confidencialidade 
relativamente às suas fontes de informação. Combinada com a possibilidade de o provedor / 
juiz poder tomar medidas ex officio, esta pode ser a uma solução justa.

Embora o relator apoie um mecanismo voluntário, este só pode ser eficaz se estiverem 
envolvidas todas as partes interessadas. Isto significa que produtores, comerciantes e 
supermercados têm de subscrever a iniciativa. Até ao momento, os produtores ainda não o 
fizeram. Resta saber quantos comerciantes o farão. A iniciativa não funcionará se forem 
apenas os supermercados a subscrevê-la.

Em segundo lugar, a iniciativa voluntária não prevê a criação de um provedor ou juiz 
independente. Ao invés, assenta num grupo de governação composto por representantes de 
cada um dos grupos de interesses. O relator não rejeita esta abordagem, mas interroga-se 
sobre o caráter  prático do trabalho em comparação com a existência de um provedor ou um 
juiz independente.

Por fim, a iniciativa voluntária assenta inteiramente na censura ou no louvor públicos, não 
estando previstas outras sanções. Ora, é precisamente a ausência de sanções que coíbe os 
produtores de aderirem à iniciativa. Caso a iniciativa venha a ter sucesso, cumpre considerar 
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sanções adicionais, mormente multas e indemnizações para casos de violação dos princípios 
de boas práticas.

Pegada legislativa

Partilharam as suas posições com o relator as seguintes organizações: 
Albert Heijn Carrefour Copa-Cogeca
Detailhandel NL EDEKA ESBA
Eurocommerce Eurocoop Associação Europeia de Livreiros
ERRT IKEA Jumbo 
Svensk Handel Tesco Tradecraft
Vakcentrum NL UGAL


