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ALTERAÇÕES 

A Comissão do Comércio Internacional apresenta à Comissão dos Assuntos Externos, 

competente quanto à matéria de fundo, as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de recomendação 

Considerando A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 A. Considerando que o Azerbaijão faz 

parte da Política Europeia de Vizinhança 

(PEV) e da Parceria Oriental, as quais 

assentam num compromisso partilhado 

com a UE, tendo em vista aprofundar as 

relações bilaterais e defender o Direito 

internacional e os valores fundamentais, 

designadamente a democracia, o Estado 

de direito e o respeito pelos direitos 

humanos; 

 

Alteração  2 

Proposta de recomendação 

Considerando -B (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 B. Considerando que uma sociedade 

civil plenamente funcional é uma 

condição sine qua non para garantir a 

diversificação económica através do 

aumento do comércio e da integração 

económica, a fim de beneficiar toda a 

sociedade do Azerbaijão; 

 

Alteração  3 

Proposta de recomendação 

Considerando C (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 C. Considerando que, desde 1999, as 

relações entre a UE e o Azerbaijão são 
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reguladas pelo Acordo de Parceria e 

Cooperação; que as negociações sobre o 

novo Acordo Global UE-Azerbaijão foram 

encetadas em fevereiro de 2017 e 

incluirão um título sobre comércio e 

assuntos conexos, incluindo capítulos 

sobre comércio de mercadorias, questões 

aduaneiras, medidas sanitárias e 

fitossanitárias, transparência, resolução 

de litígios, concorrência, contratos 

públicos, direitos de propriedade 

intelectual, obstáculos técnicos ao 

comércio, empresas públicas, energia e 

comércio, bem como desenvolvimento 

sustentável; 

 

Alteração  4 

Proposta de recomendação 

Considerando D (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 D. Considerando que a UE é, de 

longe, o maior parceiro comercial do 

Azerbaijão, tanto em termos de 

importações, como de exportações, 

representando 48,6 % do comércio total 

do país, representando a maior fonte de 

investimento direto estrangeiro; 

 

Alteração  5 

Proposta de recomendação 

Considerando -E (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 E. Considerando que a economia do 

Azerbaijão está fortemente dependente do 

setor do petróleo e do gás, que representa 

cerca de 30 % do PIB e cerca de 90 % das 

exportações, o que a torna vulnerável aos 

choques externos e às flutuações dos 

preços mundiais do petróleo; que a 

diversificação e modernização da sua 

economia continuam a ser importantes 
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para garantir um crescimento sustentável 

de longo prazo; que o estatuto do 

Azerbaijão foi inicialmente baixado de 

país cumpridor da Iniciativa para a 

Transparência das Indústrias Extrativas 

(ITIE) para o de candidato à ITIE, em 

abril de 2015, antes de a sua adesão ter 

sido suspensa em março de 2017; 

 

Alteração  6 

Proposta de recomendação 

Considerando F (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 F. Considerando que, apesar de ter 

apresentado a sua candidatura oficial em 

1997, o Azerbaijão ainda não é membro 

da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) e que as suas relações comerciais 

com a UE são atualmente objeto do 

tratamento de nação mais favorecida, 

depois de o Azerbaijão ter passado a 

beneficiar do SPG + em 2014 com base no 

seu nível de rendimentos; que, até o 

Azerbaijão passar a ser membro da OMC, 

grandes barreiras pautais e não pautais 

continuarão a prejudicar o seu comércio e 

as suas relações comerciais com os 

parceiros económicos; 

 

Alteração  7 

Proposta de recomendação 

Considerando G (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 G.  Considerando que a Comissão, o 

Serviço Europeu para a Ação Externa e 

os Estados-Membros devem assumir a 

liderança a nível internacional, a fim de 

promover a luta contra a corrupção junto 

dos países parceiros da UE, 

nomeadamente no âmbito do Instrumento 

de Programação da Vizinhança, a fim de 
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criar e consolidar instituições de luta 

contra a corrupção independentes e 

eficazes; 

 

Alteração  8 

Proposta de recomendação 

N.º 1 (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 1. Recomenda ao Conselho, à 

Comissão e ao Serviço Europeu para a 

Ação Externa: 

 

Alteração  9 

Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea a) (nova) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 a) Que sigam os princípios da PEV 

revista e envidem todos os esforços para 

obter um acordo ambicioso, compatível 

com as aspirações de ambas as partes; 

que se empenhem no progresso rápido das 

negociações que ajudem o Azerbaijão a 

acelerar as reformas estruturais de que 

necessita para diversificar a sua 

economia; que tenham em mente que o 

acordo deve servir para reduzir o número 

de barreiras de acesso ao mercado, 

facilitar o comércio e promover o 

desenvolvimento sustentável, em benefício 

dos cidadãos; que tenham em conta o 

impacto em termos de género e o respeito 

dos direitos humanos, incrementando, ao 

mesmo tempo, as oportunidades de 

exportação para ambas as partes do 

acordo; 

 

Alteração  10 

Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea b (nova) 
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Proposta de recomendação Alteração 

 b) Que apoiem o Azerbaijão no seu 

processo de adesão à OMC, prestando 

assistência técnica, para permitir ao país 

proceder à harmonização com as normas 

internacionais e beneficiar do sistema 

comercial multilateral baseado em 

normas e na facilitação do comércio; 

 

Alteração  11 

Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea c) (nova) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 c) Que tenham em conta as 

características específicas das PME, com 

o objetivo de melhorar o seu ambiente 

empresarial, promover a sua 

internacionalização e desbloquear o seu 

potencial de exportação. 

 

Alteração  12 

Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea d) (nova) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 d) Que incluam um capítulo 

ambicioso sobre comércio e 

desenvolvimento sustentável, que abranja 

a aplicação das normas laborais 

internacionais e dos acordos ambientais 

multilaterais, prevendo instrumentos 

eficazes de diálogo, acompanhamento e 

colaboração e incluindo disposições 

vinculativas e aplicáveis, que estejam 

sujeitas ao mecanismo de resolução de 

litígios; 

 

Alteração  13 
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Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea e) (nova) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 e) Que incluam medidas sólidas e 

aplicáveis que abranjam o 

reconhecimento e a proteção dos direitos 

de propriedade intelectual, incluindo as 

indicações geográficas para vinhos, 

bebidas espirituosas e outros produtos 

agrícolas e géneros alimentícios; 

 

Alteração  14 

Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea f) (nova) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 f) Que incentivem o Azerbaijão a 

retomar as suas atividades na ITIE; 

 

Alteração  15 

Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea g) (nova) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 g) Que incluam no capítulo sobre 

contratação pública uma referência às 

normas fixadas no Acordo sobre 

Contratos Públicos da OMC; 

 

Alteração  16 

Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea h) (nova) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 h) Que apoiem o Azerbaijão na luta 

contra o branqueamento de capitais e 

cooperem na prevenção da evasão fiscal; 
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Alteração  17 

Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea i) (nova) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 i) Que incluam disposições de 

combate à corrupção através da criação 

de um quadro para a cooperação em 

matéria de transposição das normas 

internacionais pertinentes; 

 

Alteração  18 

Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea j) (nova) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 j) Que conduzam as negociações da 

forma mais transparente possível; recorda 

à Comissão a sua obrigação de informar 

imediata e plenamente o Parlamento em 

todas as fases das negociações e insta o 

Conselho a publicar as diretrizes de 

negociação; 

 

Alteração  19 

Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea k) (nova) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 k) Que incluam uma forte dimensão 

parlamentar no acompanhamento da 

execução do acordo. 
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