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SUGESTÕES 

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

A. Considerando que a Zona de Comércio Livre Abrangente e Aprofundado (ZCLAA) 

UE-Moldávia está operacional desde 2014; 

B. Considerando que as exportações da Moldávia para a UE aumentaram mais de 15% 

desde a entrada em funcionamento da ZCLAA e que a Moldávia depende atualmente da 

UE para 66% das suas exportações; 

C. Considerando que a taxa de utilização do regime preferencial de 90% demonstra o quão 

benéfica a ZCLAA é para as empresas, os trabalhadores e os cidadãos moldavos; 

D. Considerando que o funcionamento eficaz da ZCLAA está subordinado aos esforços 

continuados da Moldávia para acelerar as reformas em matéria de Estado de Direito, 

governação, capacidade institucional e administração pública, incluindo em domínios 

relacionados com o comércio; 

E. Considerando que se têm registado progressos em domínios essenciais, como as 

medidas sanitárias ou fitossanitárias, os obstáculos técnicos ao comércio, o regime 

aduaneiro e os contratos públicos; 

F. Considerando que foram criados grupos consultivos internos (GCI), em conformidade 

com as disposições do capítulo sobre o comércio e o desenvolvimento sustentável, os 

quais se reuniram três vezes até à data; 

1. Congratula-se com o aumento significativo das importações da Moldávia para a UE na 

sequência da entrada em funcionamento da ZCLAA; salienta que a ZCLAA deve ser 

um motor da diversificação económica e, por conseguinte, incentiva a Comissão a 

auxiliar a Moldávia na identificação dos principais aspetos que devem ser considerados 

prioritários na aplicação da ZCLAA; considera que a dimensão da liberalização 

comercial deve ser cuidadosamente gerida para minimizar os custos e maximizar os 

benefícios para a Moldávia; 

2. Saúda a criação de cerca de 1500 postos de trabalho através do apoio às pequenas 

empresas e reitera a necessidade de prosseguir os incentivos às PME e aos setores em 

fase de arranque, especialmente tendo em conta o seu importante contributo para o 

crescimento económico, o emprego, a inovação e a criatividade empresarial; 

3. Sublinha que o principal objetivo da ZCLAA é a realização de melhorias concretas e 

sustentáveis a nível das condições de vida do cidadão comum na Moldávia, que 

continua a ser um dos países mais pobres da Europa, pelo que insta as autoridades a 

aplicarem processos de reforma eficazes com o intuito de melhorar o nível de vida e 

alcançar o referido objetivo; 

4. Espera que a Moldávia prossiga na via das reformas, não só em domínios estritamente 

relacionados com o comércio, como a reestruturação dos setores financeiro e energético, 
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mas também no que se refere ao Estado de direito, à administração pública, ao setor da 

justiça, à gestão e eficácia das finanças públicas, à liberdade dos meios de comunicação 

social, à igualdade de género e à capacitação das mulheres, bem como ao reforço da luta 

contra a corrupção; recorda também a importância da aplicação efetiva das reformas e 

dos instrumentos jurídicos recentemente introduzidos; insta a que sejam tomadas 

medidas concretas em todos os setores referidos, em consonância com as expectativas 

realçadas na resolução do Parlamento Europeu sobre a assistência macrofinanceira à 

República da Moldávia1, recordando os diversos debates sobre a situação na Moldávia e 

os apelos do Parlamento no sentido de esforços de reforma transparentes e de 

condicionalidades estritas relacionadas com resultados tangíveis em domínios 

identificados como requerendo melhorias; louva a decisão de transpor a Diretiva 

relativa à luta contra o branqueamento de capitais; 

5. Considera que a aproximação das regulamentações com o acervo da UE é o elemento-

chave do ZCLAA, uma vez que o verdadeiro acesso ao mercado da UE e as reformas 

dependem em grande medida da aplicação e execução adequadas da legislação 

pertinente; está ciente do considerável desafio que tal representa para o governo, as 

instituições e a administração pública da Moldávia e exorta a Comissão a proporcionar 

o adequado apoio técnico e financeiro; exorta a Comissão a ponderar a criação de um 

grupo de apoio à Moldávia, semelhante ao já criado para a Ucrânia; 

6. Considera útil a participação das autoridades da Moldávia desde a fase de elaboração da 

legislação pertinente, de molde a tornar o processo mais inclusivo e a reduzir os custos 

de transição incorridos pela Moldávia, e exorta a Comissão a aproveitar plenamente os 

mecanismos ex ante de intercâmbio de informações; 

7. Salienta o papel fundamental desempenhado pelos GCI na monotorização da ZCLAA e 

recorda que o financiamento adequado e a representação equilibrada da sociedade civil 

deverão ser assegurados pelas Partes; 

8. Observa que a avaliação da aplicação do ZCLAA incide, em grande medida, nos fluxos 

comerciais e nos obstáculos ao comércio; insta a Comissão a acompanhar e avaliar a 

aplicação do ZCLAA de forma adequada, prestando especial atenção à transposição e 

aplicação do acervo e ao impacto na sociedade moldava, bem como a apresentar ao 

público um relatório anual exaustivo, nomeadamente sobre o apoio técnico e financeiro 

prestado pela UE; 

9. Apela ao cumprimento integral das cláusulas e dos compromissos internacionais em 

matéria de comércio e desenvolvimento sustentável, e especificamente à correta 

aplicação das convenções fundamentais da OIT. 

  

                                                 
1 Textos aprovados, P8_TA(2017)0283. 
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