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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Mercado 
Interno e da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que a indústria alimentar e das bebidas é o maior setor transformador da UE, 
empregando mais de 4,82 milhões de pessoas e acrescentando 266 mil milhões de euros 
em valor; salienta a importância para todos os operadores da UE do bom funcionamento 
do mercado único para libertar todo o potencial do setor agroalimentar da UE, estimular 
uma maior competitividade, o crescimento e a criação de emprego a nível regional e 
local; realça que as barreiras não pautais afetam diretamente os preços e geram grandes 
desequilíbrios nos rendimentos dos agricultores;

2. Incentiva a indústria alimentar e das bebidas da UE a prosseguir os seus esforços para 
aumentar a compra dos produtos agrícolas da UE; frisa que o bom funcionamento do 
mercado único é fundamental para salvaguardar um abastecimento agroalimentar 
suficiente, de elevada qualidade e a preços acessíveis em toda a UE e é o melhor 
instrumento para assegurar a competitividade, o dinamismo das zonas rurais, 
rendimentos dignos, um nível de vida justo e uma rápida recuperação para a indústria 
agroalimentar europeia; recorda que os obstáculos à circulação de alimentos e animais 
em toda a UE também podem ser evitados centrando o investimento em infraestruturas, 
tais como estradas ou instalações de estabulação;

3. Observa que a pandemia de COVID-19 conduziu a várias restrições entre os Estados-
Membros e dentro de cada Estado-Membro, para além da diminuição da atividade no 
setor hoteleiro, da restauração e dos serviços de entrega de refeições (Horeca), o que 
teve um impacto devastador na produção alimentar; recorda que as medidas nacionais 
devem apoiar, e não prejudicar, os princípios fundamentais do mercado único; realça 
que, durante a crise da COVID-19, os sistemas de produção alimentar orientados para 
os mercados internacionais demonstraram ser mais vulneráveis do que os sistemas de 
produção alimentar orientados para o nível local ou regional;

4. Destaca a importância de reforçar o dinamismo e a resiliência dos sistemas 
agroalimentares da UE, incluindo a nível regional e local, e das cadeias de 
abastecimento curtas, inteligentes e integradas, a fim de garantir a continuidade do 
abastecimento alimentar, tal como estabelecido na Estratégia do Prado ao Prato; insta os 
governos dos Estados-Membros a utilizarem instrumentos legislativos, fiscais e 
orçamentais para ajudar a escoar de forma mais ampla a produção alimentar e agrícola 
local no mercado retalhista; recorda que a Estratégia do Prado ao Prato terá de manter e 
facilitar a criação de novas oportunidades para todos os produtos europeus e incentivar a 
produção alimentar biológica, sazonal e local;

5. Sublinha, no entanto, que a estratégia deve basear-se numa avaliação de impacto ex 
ante, científica e cumulativa abrangente, com base em consultas públicas com 
representantes da cadeia agroalimentar, os consumidores e outras partes interessadas 
pertinentes; realça que a estratégia não deve introduzir medidas desproporcionais, nem 
servir para criar obstáculos adicionais, o que conduziria a uma maior fragmentação no 
mercado único, com efeitos adversos para os operadores na cadeia de produção 
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alimentar;

6. Regista o recente aumento dos requisitos nacionais de rotulagem para os produtos 
alimentares e as bebidas, devido ao grande interesse dos consumidores pelo impacto nos 
alimentos, na saúde, no ambiente, na sociedade e no bem-estar animal, entre outras 
preocupações; sublinha que estes requisitos devem estar em conformidade com o 
quadro regulamentar harmonizado da UE em matéria de alimentos e bebidas, 
especialmente no que diz respeito a questões de segurança, e, ao mesmo tempo, devem 
ser justificados, proporcionados e não devem criar obstáculos à circulação dos produtos 
alimentares em toda a UE; salienta que as diferenças de rotulagem em alguns Estados-
Membros podem induzir os consumidores em erro; insiste, por conseguinte, na 
necessidade de assegurar que o mercado único seja o mais harmonizado possível através 
de uma abordagem uniforme da UE em matéria de rotulagem que permita eliminar os 
obstáculos ao funcionamento do mercado único e, simultaneamente, garantir que a 
informação prestada aos consumidores continua a ser clara, transparente, rastreável e 
compreensível;

7. Salienta a importância de melhorar a transparência no mercado único e em todos os 
processos de produção e distribuição, em conformidade com o direito que assiste aos 
consumidores europeus de disporem de mais informações sobre a origem e os métodos 
de produção dos géneros alimentícios que consomem; observa que uma rotulagem 
obrigatória adequada da UE sobre a origem dos produtos alimentares poderá aumentar 
significativamente a transparência e a rastreabilidade e evitar perturbações no mercado 
único;

8. Salienta que a multiplicidade de limitações nacionais à utilização de determinadas 
substâncias pode prejudicar a livre circulação de alimentos e bebidas em toda a União; 
incentiva, neste contexto, os Estados-Membros a favorecerem uma abordagem comum 
da UE, baseada em factos e proporcional às medidas nacionais unilaterais;

9. Considera inaceitável, tendo em conta que todos os consumidores europeus gozam dos 
mesmos direitos, que existam diferenças de qualidade entre os produtos alimentares que 
são publicitados e distribuídos no mercado único sob a mesma marca e com a mesma 
embalagem, as quais não resultam de fatores legítimos, tais como as preferências dos 
consumidores, o local de fabrico, requisitos locais específicos ou diferenças nas 
tecnologias utilizadas ou nas fontes de aprovisionamento das matérias-primas; 
congratula-se com a adoção da Diretiva relativa às práticas comerciais desleais e com os 
incentivos da Comissão para este efeito e apoia o trabalho e as conclusões do Centro 
Comum de Investigação, uma vez que visam abordar a questão da qualidade dual dos 
alimentos; apela à implementação de todas as medidas necessárias para evitar qualquer 
obstáculo ao funcionamento do mercado único, tendo devidamente em conta as 
diferenças entre os Estados-Membros em termos de condições de mercado, poder de 
compra e regimes fiscais;

10. Solicita aos Estados-Membros que integrem, de forma célere e correta, a Diretiva 
relativa às práticas comerciais desleais revista no direito nacional e intensifiquem as 
medidas e a cooperação para combater essas práticas em conjunto com a Comissão; 
salienta a importância de aplicar a legislação existente em matéria de produtos 
alimentares e de defesa dos consumidores, a fim de identificar e eliminar esta dualidade 
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de critérios; reitera o seu apoio ao direito dos consumidores de terem acesso a mais 
informação, ao mesmo tempo que procura assegurar a coerência das suas estratégias 
políticas a este respeito;

11. Salienta que a complexa legislação da UE e a sua transposição para o nível nacional 
foram identificadas pela Comissão como algumas das principais causas dos entraves ao 
mercado interno e da distorção das condições de concorrência equitativas; insta a 
Comissão a aplicar rigorosamente, nas iniciativas legislativas futuras, o princípio do 
«entra um, sai um», a fim de simplificar e reduzir os encargos administrativos;

12. Recorda a importância de garantir que as interdições de entrada relacionadas com a 
COVID-19 impostas a países terceiros não afetam o fluxo de mercadorias entre os 
Estados-Membros, no caso de um país terceiro estar incluído na rota de trânsito;

13. Observa que a pandemia causou perturbações adicionais às relações comerciais dos 
Estados-Membros ou territórios que não estão ligados à Europa continental e que devem 
ser estudadas soluções para evitar este problema no futuro;

14. Recorda que a inexistência de coordenação no processo de testagem dos condutores de 
camiões em trânsito entre os Estados-Membros resultou em atrasos significativos nas 
fronteiras durante a pandemia;

15. Recorda o papel importante dos corredores verdes durante a pandemia para garantir o 
transporte de alimentos e de equipamento médico sem perturbações entre os Estados-
Membros;

16. Insiste em que todas as medidas adotadas pela UE devem ser coerentes com os 
princípios da Organização Mundial do Comércio e não devem, em circunstância 
alguma, violar esses princípios;

17. Reitera a observação da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural de que 
as cadeias de venda a retalho exploram as diferenças no preço de compra dos produtos 
agrícolas e alimentares entre os Estados-Membros para os revenderem em toda a UE, 
uma prática que prejudica os produtores de géneros alimentícios locais que, juntamente 
com os agricultores, são frequentemente pressionados pelas cadeias de distribuição para 
venderem os seus produtos a preços inferiores aos custos de produção; salienta que, 
como consequência, as cadeias de venda a retalho no comércio agrícola e alimentar nos 
Estados-Membros vendem frequentemente alimentos aos consumidores finais com uma 
margem entre 300% e 1000%, o que não garante aos consumidores alimentos frescos de 
qualidade nem a preços acessíveis e tem repercussões negativas, sob a forma de danos 
causados às infraestruturas de transporte e ao ambiente, devido aos milhões de camiões 
que atravessam longas distâncias para transportar os alimentos;

18. Solicita à Comissão que apresente ao Parlamento Europeu e ao Conselho, para 
aprovação, uma proposta legislativa que permita aos Estados-Membros regulamentar as 
margens das cadeias de venda a retalho, de modo a que os preços no produtor garantam 
aos agricultores e às empresas de transformação de alimentos um lucro razoável, que 
lhes permita dar continuidade à produção agrícola e transformação alimentar, e a fim de 
garantir que os consumidores pagam preços justos por alimentos de alta qualidade de 
origem europeia e, em particular, local;
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