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Alteração  1 

James Nicholson 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A7-0225/2010 

José Bové 

Rendimentos justos para os agricultores: melhor funcionamento da cadeia de abastecimento 

alimentar na Europa 

COM(2009)0591 – 2009/2237(INI) 

Proposta de resolução (n.º 4 do art. 157.º do Regimento) à proposta de resolução não 

legislativa A7-0225/2010 

Resolução do Parlamento Europeu sobre rendimentos justos para os agricultores: 

melhor funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar na Europa 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada: "Melhor funcionamento da 

cadeia de abastecimento alimentar na Europa" (COM(2009)0591) e os vários documentos 

de trabalho anexos à referida Comunicação, 

– Tendo em conta as recomendações finais do Grupo de Alto Nível sobre a Capacidade 

Concorrencial da Indústria Agro-Alimentar, de 17 de Março de 2009
1
, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 26 de Março de 2009, intitulada “Preços dos géneros 

alimentícios na Europa”
2
, 

– Tendo em conta a sua Declaração, de 19 de Fevereiro de 2008, sobre a necessidade de 

investigar e corrigir os abusos de poder dos grandes supermercados que operam na União 

Europeia
3
, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 29 de Março de 2010, sobre um melhor 

funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar na Europa
4
, 

– Tendo em conta o relatório intitulado “O sector agro-alimentar e o direito à alimentação” 

da responsabilidade do Relator Especial das Nações Unidas para o Direito à Alimentação, 

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e os 

                                                 
1 

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

ndations_hlg_17_03_09_en.pdf 
2 Textos Aprovados da mesma data, P6_TA(2009)0191 
3 Textos Aprovados da mesma data, P6_TA(2008)0054 
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/113636.pdf 
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pareceres da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e da 

Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (A7-0225/2010), 

A. Considerando que a recente volatilidade dos preços dos alimentos e dos produtos de base 

suscitaram grandes preocupações quanto ao funcionamento das cadeias de abastecimento 

alimentar a nível europeu e mundial e à capacidade de cumprir o objectivo fundamental da 

cadeia de abastecimento, que visa proporcionar aos agricultores rendimentos justos e aos 

consumidores europeus um fornecimento seguro de produtos de qualidade, a preços que 

estejam dispostos a pagar, no contexto da política global de produção e consumo 

sustentáveis, bem como uma multiplicidade de actores interdependentes, tais como 

agricultores, processadores, fabricantes, assim como prestadores de serviços de 

transportes, energia, embalagens e logística, 

B. Considerando que, desde 1996, os preços dos alimentos tiveram um aumento anual de 

3,3%, que os preços que os agricultores recebem apenas registaram um aumento de 2,1%, 

ao passo que as despesas de exploração cresceram 3,6% e que a parte do valor 

acrescentado da agricultura da cadeia alimentar sofreu uma quebra, de 31%, em 1995, 

para 24%, em 2005, na UE-25,  

C. Considerando que qualquer reforma da PAC deve ter em conta as flutuações nos 

rendimentos dos agricultores e a medida em que essas flutuações impedem os agricultores 

de gerar um rendimento do seu trabalho, 

D. Considerando a necessidade de facilitar um melhor acesso das PME aos mercados ao 

longo da cadeia de abastecimento, 

E. Considerando que a Comunicação da Comissão reconhece que a alimentação representa 

16% das despesas dos agregados familiares europeus e que, por conseguinte, o aumento 

dos preços dos produtos alimentares é preocupante, uma vez que coloca sob pressão os 

rendimentos das famílias, 

F. Considerando que os efeitos da concentração do mercado em qualquer sector económico 

provoca a descida dos preços e, consequentemente, traz benefícios ao consumidor, mas, se 

não for controlada pelas autoridades da concorrência, pode ter repercussões negativas e 

prejudicar a livre concorrência, 

G. Considerando que nem sempre é fácil, tendo o número de actores na cadeia e o facto de o 

custo do produto primário poder representar apenas uma pequena parte do custo do 

produto final, determinar a relação existente entre os preços recebidos pelos agricultores e 

os que são cobrados aos consumidores, 

H. Considerando que os agricultores passam frequentemente pelos transformadores, bem 

como pelo abastecimento directo por parte dos retalhistas e que o processo de 

transformação da cadeia alimentar requer uma análise mais aprofundada, 

I. Considerando que a Comunicação da Comissão sugere que possam existir problemas 

graves, como o abuso do poder de compra dominante, as práticas abusivas nos contratos, o 

acesso restrito ao mercado, a falta de informação sobre a construção de preços, bem como 

a distribuição das margens de lucro ao longo de toda a cadeia alimentar, 
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J. Considerando que existe uma diferença clara entre práticas comerciais potencialmente 

desleais e práticas potencialmente anticoncorrenciais, e que nenhuma delas é uma 

consequência inevitável dos desequilíbrios em matéria de poder de negociação, 

K. Considerando que a Comunicação da Comissão sugere que a aplicação efectiva dos 

regulamentos em vigor tem sido utilizada para solucionar, caso a caso, violações graves 

do direito da concorrência, incluindo a formação de cartéis e a manutenção dos preços de 

revenda, e que, no contexto das condições do mercado local, é necessário analisar 

individualmente outras práticas potencialmente desleais ou anticoncorrenciais, 

L. Considerando que os produtos de marca branca são simplesmente marcas fabricadas por 

ou para retalhistas que incrementam o valor e a escolha para os consumidores, permitindo 

abrir o mercado a numerosas pequenas e médias empresas fornecedoras em muitos 

Estados-Membros, são produzidos pelos principais fabricantes de outras marcas e são 

frequentemente líderes de mercado em termos de informação dos consumidores e de 

saúde pública contribuindo, por conseguinte, para a garantia de objectivos de política 

pública, 

Natureza e objectivos da cadeia de abastecimento 

 

1.  Convida a Comissão e os Estados-Membros a reconhecer explicitamente que o  bom 

funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar é assegurado de forma mais pertinente 

por um mercado livre e competitivo, no qual todos os actores, não só os produtores, que são 

o seu elemento-chave, mas também aqueles que acrescentam valor ao produto, possam 

actuar de forma comercialmente conveniente e obter benefícios justos, e no âmbito do qual a 

regulação seja utilizada para garantir e aplicar a concorrência, assegurar o acesso potencial 

de novos operadores, garantir a segurança e corrigir as lacunas do mercado quando 

claramente comprovadas; 

 

2.  Acolhe favoravelmente a Comunicação da Comissão, de 28 de Outubro de 2009, intitulada 

“Melhor funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar na Europa” (COM (2009) 

0591), dado que reconhece que, de um modo geral, a cadeia funciona bem, pois “fornece 

produtos alimentares de grande qualidade a preços comportáveis para os consumidores 

europeus, garante a segurança e a rastreabilidade desses produtos e pode orgulhar-se de uma 

ampla oferta de produtos altamente competitivos, inovadores e tradicionais”;  

 

Desequilíbrios na cadeia e preços 

 

3.  Convida a Comissão a reconhecer que, para estimular sistemas sustentáveis e éticos de 

produção, os agricultores têm de ser compensados pelos investimentos que fazem e pelos 

compromissos que assumem nestes domínios; 

 

4.  Observa que o aumento dos preços dos produtos alimentícios no consumidor pesa nos 

rendimentos familiares, em particular nos agregados mais vulneráveis; reconhece o 

importante papel desempenhado pela concorrência entre os diferentes actores da cadeia de 

abastecimento alimentar para dar a todos os consumidores, em especial os mais 

vulneráveis, a possibilidade de escolher e de beneficiar de preços mais baixos, e assinala 

que as reformas da cadeia de abastecimento alimentar não podem, nem prejudicar a 
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concorrência, nem os consumidores 

5.   Considera que a reacção assimétrica observada entre a evolução dos preços dos produtos 

de base e dos preços dos géneros alimentícios no consumidor poderia ser um sinal de 

desequilíbrio na cadeia de abastecimento alimentar, passível de ter consequências 

negativas tanto para os produtores como para os consumidores; convida a Comissão a 

examinar e, se necessário, reforçar os instrumentos da União a fim de reduzir a volatilidade 

dos preços no mercado agro-alimentar, mas salienta que uma maior transparência ao longo 

da cadeia é essencial para melhorar a concorrência e aumentar a sua resistência à 

volatilidade dos preços; 

Concorrência 

6.  Exorta a Comissão e os Estados-Membros a velar por que a legislação europeia em matéria 

de concorrência e a respectiva aplicação sejam adequadas para tratar toda e qualquer 

infracção à lei da concorrência na cadeia alimentar; salienta que apenas é necessário 

modificar as normas se se provar claramente que as normas em vigor correctamente 

aplicadas não podem evitar, de forma neutra, uma prática claramente contrária à 

concorrência;  

 

7. Convida as autoridades responsáveis pela concorrência a nível nacional e da União Europeia 

a investigar e, se necessário, a tomar medidas contra as práticas contrárias à concorrência 

entre todos os actores da cadeia de abastecimento alimentar, incluindo as práticas que podem 

colocar os agricultores numa posição de inferioridade nas negociações. 

8. Insta a Comissão e os Estados-Membros a identificarem e combaterem as práticas 

comerciais desleais, lesivas que são do funcionamento do mercado interno, incluindo 

quaisquer dessas práticas usadas por grossistas e retalhistas que podem colocar os 

agricultores numa posição de negociação extremamente injusta; salienta que uma maior 

sensibilização para os direitos contratuais contribuirá para prevenir essas práticas; 

9. Realça que a liberdade de contratação deve ser a base das relações contratuais e que 

qualquer iniciativa que limite essa liberdade se deve basear em provas claras e 

inequívocas da sua necessidade, a fim de contribuir para um mercado competitivo mais 

livre e aberto; 

10. Exorta os Estados-Membros a dotarem as relações contratuais de uma maior segurança em 

toda a cadeia de abastecimento alimentar, propondo códigos de boas práticas contratuais 

de carácter voluntário; 

11. Exorta a Comissão a efectuar uma nova análise das relações e práticas desleais nos 

Estados-Membros e solicita que ela inclua uma análise comparativa das práticas 

consideradas leais e desleais nos Estados-Membros como base para quaisquer novas 

recomendações; considera que isto se deve concentrar, em particular mas não 

exclusivamente, nas seguintes práticas: 

• alterações retroactivas nos acordos de abastecimento;  

• pagamentos não efectuados num prazo razoável após a recepção das facturas; 

• pagamentos de referenciação ou armazenagem; 
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• recusa de compensar um fornecedor por erros de previsões atribuíveis ao 

retalhista; 

• pagamentos para assegurar uma maior visibilidade das mercadorias; 

• não informação ao fornecedor duma promoção dum produto pela qual lhe foi 

exigido um pagamento; 

• retirada de fornecedores por razões que não constituem verdadeiros motivos 

comerciais; 

12. Exorta a Comissão a rejeitar quaisquer propostas políticas baseadas na sugestão de que o 

desenvolvimento de marcas próprias é anticoncorrencial ou injusto ou que poria em risco 

a capacidade das marcas próprias para fornecer produtos de qualidade e o acesso ao 

mercado das PME e dos produtores maiores em concorrência livre, justa e aberta com 

outras marcas, bem como assegurar que todas as propostas políticas reconhecem que os 

retalhistas são empresas e têm o direito de determinar quais os produtos que querem 

vender - subordinados ao respeito das leis da concorrência e das práticas leais - e que as 

suas marcas próprias estão subordinadas aos mesmos regulamentos que todas as outras 

marcas; 

Execução 

13. Propõe, como medida inicial, que a Comissão incentive o intercâmbio de boas práticas 

entre os Estados-Membros e examine os métodos regulamentares e voluntários usados nos 

Estados-Membros para identificar e pôr termo às práticas contratuais desleais; 

14. Incentiva a criação de provedores em todos os Estados-Membros, incumbidos de arbitrar 

litígios entre todos os actores, investigar queixas e fazer recomendações sobre 

modalidades adequadas a melhorar o cumprimento da legislação e dos códigos 

voluntários; encoraja esses provedores a procederem ao intercâmbio de boas práticas e a 

coordenarem as suas acções; 

 

Informação dos consumidores e preços 

15. Observa que o segundo Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo revela que os 

consumidores estão satisfeitos com os serviços oferecidos pelos retalhistas do sector 

alimentar, mas que não há satisfação quanto à comparabilidade dos preços dos produtos 

alimentares; acolhe favoravelmente a primeira versão da ferramenta europeia de 

monitorização dos preços dos géneros alimentícios, mas observa que é necessário ter em 

consideração a transparência dos preços através de toda a cadeia de abastecimento; 

16. Exorta os Estados-Membros, com vista a lograr preços justos, a reforçar a capacidade de 

gestão e o poder de negociação dos agricultores e das organizações de produtores face a 

outros operadores económicos da cadeia de abastecimento alimentar e a encorajar a 

formação de organizações que reforcem os elos entre os diversos actores a nível sectorial, 

desde que não comprometam o bom funcionamento do mercado único; 

17. Entende ser essencial que os consumidores tenham acesso a rótulos com informações 

claras, que permitam identificar a origem dos produtos alimentares não transformados, 

bem como os produtos locais e tradicionais; 
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Reforço da posição dos produtores 

18. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que encorajem os fornecedores, 

nomeadamente os agricultores, a tornarem-se actores mais eficazes na cadeia de 

abastecimento, organizando-se em cooperativas e/ou organizações de produtores, de modo 

a aumentarem o seu poder negocial; encoraja-os a investirem a montante da cadeia de 

abastecimento, de forma a beneficiarem do valor acrescentado dos seus produtos; 

19. Insta os Estados-Membros a definirem um quadro correcto e adequado de 

responsabilidade jurídica em caso de abuso do mercado de abastecimento alimentar por 

parte dos operadores ou de pessoas singulares; 

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 

Or. en 

 

 

 

 

 

Or. en 

 

 


