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Um mercado de comércio retalhista mais eficaz e mais justo 

Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de Julho de 2011, 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 13 de Abril de 2011, intitulada "Acto para 

o Mercado Único – Doze alavancas para estimular o crescimento e reforçar a confiança 

mútua – Juntos para um novo crescimento" (COM(2011)0206), 

– 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 



2020: estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo” 

(COM(2010)2020), 

– 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 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/CEE do Conselho4, 

– 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 a sua posição de 23.6.2011, sobre a proposta de directiva do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa aos direitos dos consumidores6, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Abril de 2011 sobre governação e parceria no 

mercado único7, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 Abril 2011, sobre um mercado único para as 

empresas e o crescimento8, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Abril de 2011 sobre um mercado único para os 

europeus9 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de Outubro de 2010, sobre o futuro da 
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normalização europeia1, 

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

mercado interno do comércio electrónico2, 

– 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 Europa3, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de Maio de 2010, sobre a realização de um 

Mercado Único para os consumidores e os cidadãos4, 

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

consumidores5, 

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

Mercado Interno6, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de Março de 2010, sobre a Rede SOLVIT7, 

– 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 

Europeia8, 

– 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 (A7-0217/2011), 

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 do 

nosso empenho em prol do relançamento do mercado único, 

D. Considerando que o mercado retalhista, enquanto importante utilizador de energia e 

produtor de resíduos, pode prestar um contributo decisivo para a sustentabilidade, 

incluindo para o cumprimento dos objectivos "20-20-20" da UE em matéria de energia, 

E. Considerando que o potencial das empresas no que se refere ao comércio electrónico 

transfronteiras não está a materializar-se suficientemente devido a vários obstáculos, como 

as barreiras linguísticas, a insegurança do sistema, informações inadequadas e insuficientes 

e a falta de coordenação e cooperação administrativa, que levam a que os consumidores 

tenham relutância em comprar em linha a retalhistas de outros EstadosMembros e os 

retalhistas tenham relutância em vender em linha para lá das fronteiras, 
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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 e venda de bens e serviços e contribuem para proporcionar uma maior liberdade 

de escolha ao consumidor, bem como oportunidades de emprego flexíveis e dignas, 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 e vector de recuperação 

da confiança dos europeus no Mercado Único; 

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 em linha e fora de linha; 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, transparente e equitativo; 

7. Considera que deve ser conferida primazia à efectiva aplicação dos princípios do Tratado, 

às regras e instrumentos em vigor do mercado interno e à auto-regulação, antes de se 

contemplar, se necessário, 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, limitando desta 

forma o potencial do Mercado Único ao serviço dos europeus e das empresas; 

9. Reconhece que é necessário que a Comissão proceda a uma análise mais aprofundada das 

razões para as diferenças de preços na UE, com base em ferramentas estatísticas 

adequadas, a fim de garantir uma maior transparência e comparabilidade dos preços aos 

consumidores, sem prejuízo das regras fiscais e laborais europeias e nacionais, 

promovendo deste modo uma escolha mais esclarecida e uma maior confiança no comércio 

transfronteiriço; recorda a necessidade de uma colaboração activa dos institutos nacionais 

de estatística para o efeito;  

10. Incita os EstadosMembros a implementarem as regras e a legislação do 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, a Lei das Pequenas Empresas e a directiva relativa às práticas comerciais 

desleais; solicita igualmente aos EstadosMembros que eliminem as duplicações e a 

reduzam os encargos administrativos e os entraves regulamentares susceptíveis de limitar o 

crescimento e a criação de emprego;  



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. Toma nota das dificuldades enfrentadas pelos retalhistas independentes da Europa e 

considera que a legislação relativa ao mercado retalhista deve ser mais bem fundamentada, 

nomeadamente no que respeita à necessidade de analisar e compreender de forma 

adequada o impacto da legislação nas pequenas empresas; 

13. Incita as associações empresariais e as associações de consumidores 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 de resolução de 

problemas ao seu dispor, como a SOLVIT, e a incentivarem, entre si, a troca de melhores 

práticas; 

14. Frisa que a situação de fragmentação dos sistemas de pagamento constitui um entrave ao 

comércio; insta a Comissão a aperfeiçoar o SEPA com vista a desenvolver um serviço 

básico de pagamentos acessível a todos os tipos de cartões, fomentar a concorrência entre 

meios de pagamento eliminando as barreiras, aumentar a transparência em matéria de 

custos de transacção e eliminar as taxas interbancárias injustificadas; solicita igualmente à 

Comissão que assegure uma maior celeridade das transferências bancárias no interior da 

UE; recorda, além disso, que o SEPA pode ser considerado um instrumento útil para 

combater a economia informal; 

Franquear o acesso ao mercado a empresas e consumidores 

15. Chama a atenção para a preocupação manifestada por diversos círculos da sociedade civil e 

PME a respeito do aumento do número de centros comerciais e do decréscimo dos 

estabelecimentos e mercados locais em zonas remotas e nos centros das cidades;  

16. Frisa que a planificação no sector retalhista deve proporcionar às empresas um quadro 

estrutural que lhes permita competir, reforçar a liberdade de escolha do consumidor e 

permitir o acesso aos bens e serviços, nomeadamente nas regiões menos acessíveis e com 

baixa densidade populacional, ou onde a mobilidade dos consumidores é reduzida; insiste, 

além disso, no papel social, cultural e ambiental desempenhado pelos estabelecimentos 

comerciais e mercados locais na revitalização das zonas e regiões rurais e urbanas; exorta, 

consequentemente, os EstadosMembros a incentivarem a sustentabilidade das 

comunidades locais, promovendo a inovação e o crescimento das PME; 

17. Salienta que as PME constituem a espinha dorsal da economia europeia e desempenham 

um papel único na criação de emprego, em particular nas zonas rurais, bem como no 

fomento da inovação e do crescimento do sector retalhista nas comunidades locais em toda 

a UE; 

18. Considera que o princípio da subsidiariedade deve ser cabalmente respeitado na 

abordagem da questão da acessibilidade; 

19. Reconhece que cabe aos EstadosMembros definirem as suas políticas de implantação de 

comércio e que sustentabilidade, mobilidade, ordenamento territorial e reforço dos centros 

urbanos são factores importantes que devem ser tidos em conta aquando da tomada de 

decisões sobre a localização de novas lojas; 

20. Considera que incentivos à reestruturação do património arquitectónico urbano, 

nomeadamente através do recurso aos fundos estruturais, poderiam permitir uma redução 



das rendas (parceria público-privada) e favorecer a reinserção das actividades económicas, 

em particular do comércio de proximidade, que são fundamentais para o desenvolvimento 

económico e social; 

21. Solicita à Comissão que, em cooperação com os EstadosMembros, elabore um estudo 

sobre o impacto e as possíveis consequências da criação de hipermercados ou centros 

comerciais para o mercado de trabalho, as PME e os consumidores;  

22. Regista a forte preocupação expressa pelos vendedores ambulantes em zonas públicas 

relativamente ao facto de a Directiva 2006/123/CE poder ser aplicada nos 

EstadosMembros alargando o conceito de recurso natural igualmente ao solo público, o 

que implicaria a imposição de restrições temporais às concessões para o exercício de 

actividades comerciais em zonas públicas, facto que seria altamente prejudicial para o 

emprego, a liberdade de escolha dos consumidores e a existência dos tradicionais mercados 

de bairro; 

23. 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, nomeadamente melhorando o acesso à Internet nas zonas mais remotas da União 

Europeia; 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, da facilitação da cobrança transnacional de créditos e da melhoria da 

informação prestada aos consumidores sobre os seus direitos, nomeadamente em matéria 

de retractação e de possibilidades de recurso; 

24. 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;  

25. Insta a Comissão a reagir com maior firmeza às violações dos princípios do mercado 

interno cometidas pelos EstadosMembros, a acelerar a tramitação dos processos por 

infracção mediante a adopção de procedimentos acelerados e a apresentar ao Parlamento 

Europeu relatórios anuais sobre os casos resolvidos na área do comércio de retalho; 

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

26. Reafirma que uma concorrência livre e justa, a liberdade contratual e uma aplicação 

adequada da legislação pertinente são essenciais ao bom funcionamento de um mercado de 

comércio a retalho; 

27. 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;  

28. Assinala, todavia, que existe uma preocupação muito difundida no tocante ao domínio do 

mercado pelos agentes de maiores dimensões, que alegadamente imporão com frequência 

condições injustas aos fornecedores e retalhistas mais frágeis, por exemplo mediante o 

recurso a mecanismos injustificados de distribuição selectiva, segmentação geográfica, 

controlo dos preços, retirada de artigos das suas carteiras de produtos sem aviso prévio e 

outras práticas restritivas, distorcendo assim a concorrência; sublinha que toda a cadeia de 

abastecimento do sector retalhista é afectada por essas práticas; denuncia as práticas que 

exploram o desequilíbrio de poder entre os agentes económicos e afectam a verdadeira 



liberdade contratual; salienta que a sensibilização de todos os intervenientes para os seus 

direitos contratuais, especialmente as PME, contribuiria para a prevenção dessas práticas; 

29. Reconhece que a franquia é uma boa fórmula para a sobrevivência dos retalhistas 

independentes num ambiente altamente competitivo; observa com preocupação que os 

contratos que prevêem a participação de retalhistas numa franquia estão a tornar-se cada 

vez mais rigorosos, 

30. Realça que devem ser desenvolvidas linhas de produtos brancos a fim de garantir uma 

maior liberdade de escolha do consumidor, nomeadamente em matéria de transparência, 

qualidade da informação e diversidade, e de proporcionar claras oportunidades de inovação 

e expansão das PME; 

31. Considera que a prática de cópia parasitária, que pode derivar, inter alia, 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; 

congratula-se com o facto de a Comissão estar a proceder a uma análise a fim de clarificar 

os quadros e as práticas legais relativas ao segredo comercial e à cópia parasitária nos 27 

EstadosMembros da UE; 

32. 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, permitindo assim que todos 

os agentes económicos nas cadeias de abastecimento beneficiem da mais-valia dos seus 

produtos e colham todos os benefícios do mercado único; 

33. 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; 

34. Salienta que, para garantir uma correcta aplicação das regras da concorrência e impedir 

abusos de posição dominante, é necessário, antes de tudo, reforçar as autoridades locais de 

vigilância da concorrência e assegurar linhas contínuas e ininterruptas de comunicação e 

cooperação entre as mesmas e a Direcção-Geral da Concorrência da Comissão; 

35. Apoia o bom trabalho da 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; exige um forte apoio a iniciativas de diálogo entre as partes 

sobre esta questão; manifesta apreensão pelo facto de o Parlamento Europeu não estar 

formalmente envolvido no trabalho da Plataforma e do Fórum de Alto Nível; considera que 

o Parlamento deve abordar esta questão com urgência e participar activamente no trabalho 

do Fórum; 

36. Apoia 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; 

37. 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;  

38. Congratula-se igualmente com a ferramenta europeia de monitorização dos preços dos 

géneros alimentícios, da Comissão, bem como com iniciativas similares tomadas pelos 

EstadosMembros para permitir rendimentos justos ao longo da cadeia alimentar, com uma 

análise de custos, dos processos, da mais-valia, dos volumes, dos preços e das margens em 

todas as secções da cadeia de abastecimento alimentar; 

39. 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 

EstadosMembros 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 e a criação de um Provedor da UE 

neste domínio; está convencido, além disso, de que é necessário completar o quadro 

conceptual, de molde a garantir uma concorrência leal nas relações verticais e horizontais 

entre empresas, envidando assim esforços em prol de verdadeiras condições de 

concorrência equitativas para as empresas; 

40. 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; 

41. Considera que importa explorar mecanismos de resolução alternativa e informal de litígios 

e vias de recurso e avaliar a respectiva eficácia, uma vez que estes podem constituir um 

meio de resolução de litígios para os retalhistas; exorta a Comissão a propor medidas com 

vista a uma resolução alternativa de litígios até ao final de 2011, a fim de reforçar a 

confiança das empresas e dos consumidores; 

42. 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; 

Incrementar a eficiência e o consumo sustentável − práticas inovadoras 

43. Salienta a responsabilidade do sector retalhista no que se refere à sustentabilidade; saúda o 

facto de retalhistas e fornecedores terem estado na vanguarda em matéria de 

responsabilidade ambiental, particularmente em matéria de resíduos, consumo de energia, 

transporte e redução de CO2; apoia os compromissos já por eles assumidos em prol de um 

consumo sustentável, mas considera que é necessário envidar mais esforços; considera que 

a responsabilidade das empresas deve prestar uma maior atenção às questões sociais e 

ambientais; 

44. Realça que retalhistas e fornecedores são motores da inovação, da investigação e do 

desenvolvimento; salienta que todo o sector deve continuar a elevar o nível de 

investimento em tecnologias e práticas inovadoras a fim de melhorar a competitividade ao 



longo da cadeia de abastecimento, abrangendo os domínios da logística e transporte, da 

eliminação de resíduos e das embalagens e da reciclagem dos produtos, e a intercambiarem 

melhores práticas; 

45. Solicita à Comissão que desenvolva um sistema comum de avaliação e rotulagem, tal como 

indicado na sua resolução sobre um mercado único para as empresas e o crescimento, com 

base na totalidade do ciclo de vida do produto, particularmente a fim de simplificar, 

harmonizar e superar os custos da fragmentação para as empresas e os consumidores;  

46. Exorta os intervenientes a empreenderem novas iniciativas destinadas a combater o 

desperdício de alimentos; 

47. 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 envidar mais esforços para aumentar a informação do 

consumidor em matéria de responsabilidade social dos retalhistas, para complementar os 

investimentos em novas tecnologias com capital humano, em particular através do 

desenvolvimento de competências, e para combater a economia informal; 

48. Recorda a importância de uma aplicação adequada da legislação social e laboral existente; 

deplora a existência de uma elevada taxa de trabalho clandestino, o que está na origem de 

uma evasão fiscal considerável e impede o estabelecimento de condições de igualdade 

entre os operadores comerciais no mercado interno;  

49. Salienta que a melhoria das condições de trabalho, a luta contra a economia informal e a 

manutenção dos níveis de emprego e de competitividade, mediante uma maior 

correspondência entre as exigências dos comerciantes e as competências dos trabalhadores, 

são alguns dos principais desafios deste sector; realça, neste sentido, a necessidade de 

investir na formação e no aperfeiçoamento das competências, as quais contribuirão para 

uma rápida adaptação do sector às novas tecnologias;  

Caminho a seguir 

50. Pede à Comissão que, em consulta com os operadores do sector retalhista, 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; congratula-se com o facto de o 

Parlamento ter apoiado esta iniciativa na sua resolução sobre um mercado único para as 

empresas e o crescimento;  

51. Salienta que este plano de acção deve ter em consideração as iniciativas já desenvolvidas 

pela Comissão, como o Fórum de Alto Nível sobre o melhor funcionamento da Cadeia de 

Abastecimento Alimentar, as iniciativas sobre a sustentabilidade e as alterações climáticas 

e as propostas pertinentes do Acto para o Mercado Único; 

52. Propõe que o seguimento das acções recomendadas no Plano de Acção, incluindo os 

progressos realizados no diálogo entre os intervenientes, seja apresentado e debatido na 

primeira Mesa Redonda sobre o Comércio Retalhista; 

53. Confia em que a optimização dos processos de compra e venda em toda a cadeia de 

abastecimento do sector retalhista, dos estudos de mercado e da comercialização do 

produto às relações com os fornecedores, à logística, à gestão das existências, bem como 

aos tratamento dos produtos defeituosos e às queixas dos consumidores, irá melhorar a 

competitividade do sector retalhista da UE, fazer baixar os preços para os consumidores e 



melhorar a qualidade dos serviços; 

54. Incita retalhistas e fornecedores a empenharem-se activamente num diálogo aberto, 

construtivo e continuado com vista a alcançar soluções pragmáticas; convida os 

EstadosMembros e as instituições da UE a apoiarem activamente esse processo; 

° 

°      ° 

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

aos governos e parlamentos dos EstadosMembros. 

 


