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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: 

1. Assinala que a UE é o maior parceiro comercial da Geórgia, representando perto de um 

terço das trocas comerciais totais, e que é o seu mais importante doador e que tem a maior 

percentagem de investimento direto estrangeiro no país; 

2. Considera que a aproximação das regulamentações com o acervo da UE é o 

elemento-chave do ACLAA, 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 grande desafio que tal representa para o governo, as instituições 

e a administração pública da Geórgia e exorta a Comissão a proporcionar o apoio técnico 

e financeiro adequado; congratula-se com as amplas reformas políticas e económicas já 

iniciadas pela Geórgia e encoraja novos progressos, por exemplo nos domínios das 

medidas sanitárias e fitossanitárias (nomeadamente no que diz respeito ao reforço das 

capacidades institucionais em matéria de controlo da segurança dos alimentos), ao reforço 

das instituições democráticas, a contratos públicos, a questões relacionadas com a 

regulamentação, a procedimentos de avaliação da conformidade, a direitos de propriedade 

intelectual, a encargos legais e administrativos para as empresas e a procedimentos 

aduaneiros, em conformidade com os prazos acordados pelas Partes ao abrigo do ACLAA 

e com a consolidação de uma democracia pluralista; 

3. Considera que a participação das autoridades georgianas desde a fase de elaboração de 

legislação pertinente é útil para tornar o processo mais inclusivo e para reduzir os custos 

de transição incorridos pela Geórgia e exorta a Comissão a aproveitar plenamente os 

mecanismos ex ante de intercâmbio de informações; 

4. Considera que um maior cumprimento das obrigações ao abrigo do Acordo de Comércio 

Livre Abrangente e Aprofundado (ACLAA) irá criar um melhor clima para as relações 

económicas e o desenvolvimento do comércio e do investimento e contribuir para a 

reestruturação económica; 

5. Regista com satisfação que alguns novos produtos começaram a ser exportados para a 

UE, embora a Geórgia ainda exporte principalmente matérias-primas agrícolas e de outros 

tipos; incentiva a Comissão a apoiar a Geórgia na identificação das zonas suscetíveis de 

promoverem ulteriormente a diversificação económica e a priorizá-las no processo de 

aplicação do ACLAA; recomenda que a Geórgia a possibilidade de uma estratégia de 

diversificação no que diz respeito aos produtos exportados para os mercados da UE; 

6. Manifesta a sua preocupação com a situação dos direitos laborais na Geórgia, 

nomeadamente nos domínios da segurança no trabalho, do trabalho infantil e da liberdade 

de associação; congratula-se, por conseguinte, com as melhorias introduzidas pela 

recentemente aprovada legislação georgiana em matéria de saúde e segurança e insta a 

que esta seja plena e eficazmente aplicada; observa no entanto, com preocupação, que o 

recentemente criado departamento de inspeção do trabalho não está autorizado a 

inspecionar locais de trabalho sem o consentimento prévio da entidade patronal e que as 

recomendações emitidas na sequência da inspeção não são vinculativas; exorta o Governo 
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da Geórgia a criar um sistema genuíno e independente de inspeção do trabalho, que 

abranja normas laborais, para além da saúde e segurança no trabalho, e no domínio da 

responsabilidade social das empresas; apela à aplicação efetiva das convenções laborais 

da OIT pela Geórgia; 

7. Observa que a Geórgia se comprometeu a aplicar efetivamente os acordos ambientais 

multilaterais no âmbito do capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável, que 

necessita de melhorias adicionais; 

8. Congratula-se com a recente ratificação, pela Geórgia, da Convenção do Conselho da 

Europa relativa à prevenção e ao combate à violência contra as mulheres e à violência 

doméstica (Convenção de Istambul), e com a criação de uma comissão interagências 

sobre a igualdade de género, a violência contra as mulheres e a violência doméstica; 

9. Apoia os esforços contínuos de luta contra a corrupção da Geórgia, bem como a aplicação 

da sua estratégia de luta contra a corrupção e do respetivo plano de ação; louva o elevado 

desempenho no Índice de Perceção da Corrupção da Transparency International, em 

2017, em consonância com os compromissos da Agenda de Associação, e observa que a 

Geórgia tem a mais elevada classificação da região da Europa Oriental e Ásia Central, 

sendo a 46.a nação menos corrupta de um total de 175 países no índice de perceção da 

corrupção; 

10. Encoraja as autoridades da Geórgia a prosseguirem o desenvolvimento e a aplicação de 

um vasto programa de sensibilização do público para garantir que as Micro, Pequenas e 

Médias Empresas (MPMEs), os agricultores e os cidadãos em geral sejam plenamente 

informados das oportunidades e dos benefícios oferecidos pelo ACLAA e pelos 

programas de apoio disponíveis; congratula-se com os esforços já envidados sob a forma 

de sítios Web de partilha de informações; 

11. Encoraja todos os esforços que visem a aproximação progressiva às normas e aos 

regulamentos técnicos da UE, conducentes à integração económica gradual da Geórgia 

no mercado interno da UE; 

12. Observa que, embora a adoção, em 2014, da Lei sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação seja um resultado importante, aguardam-se novos progressos no sentido 

de reforçar a proteção, através de uma atualização legislativa e das medidas de execução 

necessárias para que a legislação logre o seu pleno impacto; 

13. Congratula-se com a adesão da Geórgia à Comunidade da Energia; insta a Comissão a 

acompanhar de perto a evolução do mercado da energia e a insistir na aplicação rápida e 

transparente do acordo, particularmente no que diz respeito à sua harmonização com o 

mercado da União e às energias renováveis; 

14. Congratula-se com a adesão da Geórgia à Convenção Pan-Euro-Mediterrânica sobre 

Regras de Origem, o que irá permitir a acumulação da origem no quadro do ACLAA; 

encoraja a Geórgia a aderir, também, à Convenção sobre um Regime de Trânsito Comum; 

15. Insta o Conselho e a Comissão a continuarem a utilizar todos os meios disponíveis para 

incentivar e apoiar a Geórgia nos seus esforços para aplicar o ACLAA de forma eficaz e 

recorda que uma aplicação sustentável do ACLAA não se pode basear apenas na 
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assistência da UE, exigindo uma administração independente do lado da Geórgia, com 

vista a promover o aumento dos fluxos comerciais, uma redução dos encargos 

burocráticos, bem como a simplificação dos procedimentos administrativos; insta ambas 

as partes a oferecer mais apoio às MPMEs e a prestar assistência técnica; exorta a 

Comissão a ponderar a criação de um grupo de apoio à Geórgia, semelhante ao criado 

para a Ucrânia; 

16. Observa que a avaliação da aplicação do ACLAA incide, em grande medida, nos fluxos 

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

adequadamente a aplicação do ACLAA, com especial atenção para a transposição e 

aplicação do acervo e o impacto na sociedade georgiana, e a apresentar ao público um 

relatório anual exaustivo, nomeadamente sobre o apoio técnico e financeiro prestado pela 

UE; 
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