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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. Congratula-se com o aumento do volume das trocas comerciais entre a UE e a Ucrânia e 
com a diversificação das exportações ucranianas para a UE; incentiva a Comissão a 
apoiar a Ucrânia na identificação das zonas suscetíveis de promoverem ulteriormente a 
diversificação económica e a priorizá-las no processo de aplicação da Zona de Comércio 
Livre Abrangente e Aprofundada (ZCLAA); assinala que, no mesmo período, se 
verificou um declínio nas exportações para a Rússia;

2. Insta a Comissão a apresentar ao Parlamento uma avaliação circunstanciada do Acordo 
de Associação com base nos desenvolvimentos verificados até à data, dado que a 
avaliação de impacto de 2007 já está ultrapassada à luz dos recentes acontecimentos; 
considera que esta deverá incluir, nomeadamente, os seguintes elementos:

– uma apresentação aprofundada, setorial e regional da balança comercial da Ucrânia;

– uma panorâmica do desenvolvimento das pequenas e médias empresas (PME) e uma 
apresentação dos resultados do mecanismo de empréstimo da ZCLAA para as PME, 
que foi criado em 2015 com 200 milhões de euros para ajudar as PME na vizinhança 
oriental;

– uma apresentação das quotas de mercado;

– uma descrição da situação socioeconómica;

– uma descrição da situação do mercado de trabalho, da economia paralela e do 
emprego informal;

– uma análise atual da situação macroeconómica da Ucrânia, incluindo receitas e 
despesas fiscais, e da evasão e fraude fiscais;

3. Recorda que o Regulamento (UE) 2017/1566 do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à introdução de medidas comerciais autónomas temporárias para a Ucrânia, que 
complementam as concessões comerciais disponíveis ao abrigo do Acordo de 
Associação, inclui um requisito legal segundo o qual o relatório anual da Comissão sobre 
a aplicação da ZCLAA deve incluir uma avaliação circunstanciada das medidas 
comerciais autónomas, incluindo o seu impacto social;

4. Considera que a aproximação regulamentar entre a UE e a Ucrânia no âmbito da ZCLAA 
constitui um instrumento fundamental para aproximar a Ucrânia da UE e contribui para 
facilitar o comércio, um melhor ambiente empresarial e de investimento, assim como o 
desenvolvimento económico sustentável da Ucrânia; considera que a dimensão da 
liberalização das trocas comerciais deve ser gerida de forma cuidadosa, tendo em vista 
minimizar os custos e maximizar os benefícios para as empresas ucranianas e a 
sociedade, e encoraja a Comissão a estudar novas preferências comerciais autónomas e 
outros meios; incentiva a Ucrânia a priorizar a aplicação da agenda de reformas em 
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domínios que estão mais estreitamente relacionados com a sua estrutura de produção e as 
oportunidades de exportação para a UE, com vista a minimizar os custos de transição e 
maximizar os potenciais benefícios; insta a Ucrânia a nomear, com caráter de urgência, o 
seu grupo consultivo nacional para assegurar o acompanhamento da aplicação do acordo 
pelas organizações da sociedade civil; considera preocupante o aumento da pobreza da 
população;

5. Recorda que a ZCLAA se inscreve num processo de reformas baseado na boa governação 
e na luta contra a corrupção e a criminalidade organizada; congratula-se com a adoção da 
lei sobre o Supremo Tribunal Anticorrupção; manifesta, contudo, a sua preocupação no 
que respeita à prossecução da luta contra a corrupção; recorda que uma sociedade civil 
livre e crítica desempenha um papel importante no âmbito deste processo de reformas e 
insta as autoridades ucranianas a dispensarem as organizações da sociedade civil da 
obrigação da declaração eletrónica; exorta o Governo ucraniano a garantir a 
independência do Gabinete Nacional Anti Corrupção (NABU) e a assegurar uma reforma 
adequada dos serviços secretos; recorda o Governo ucraniano do compromisso que 
assumiu no preâmbulo do acordo de associação de desenvolver uma democracia sólida e 
sustentável; insta, na perspetiva das eleições legislativas de 2019 na Ucrânia, a uma 
reforma da lei eleitoral em conformidade com as recomendações da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa, da Comissão de Veneza e do Gabinete das 
Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos (ODIHR) da OSCE; insta a Ucrânia a 
fornecer garantias de que a composição da Comissão Central de Eleições da Ucrânia 
reflete um equilíbrio político com a representação de todas as forças políticas relevantes e 
sublinha que o Estado de direito é uma condição fundamental para a boa e eficaz 
execução da ZCLAA;

6. Considera que a aproximação das regulamentações com o acervo da UE é o elemento-
chave da ZCLAA na medida em 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 Ucrânia e exorta a Comissão a proporcionar o adequado 
apoio técnico e financeiro; enaltece as atividades do Grupo de Apoio à Ucrânia e insta-o a 
transmitir mais informações ao Parlamento sobre o tipo de assistência prestada, 
nomeadamente no que diz respeito à transposição e aplicação do acervo;

7. Considera que a participação das autoridades ucranianas 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 Ucrânia e exorta a Comissão a aproveitar plenamente os 
mecanismos ex ante de intercâmbio de informações;

8. Felicita o roteiro legislativo do Governo e do Parlamento para a aplicação do acordo e da 
adesão da Ucrânia ao Acordo sobre Contratos Públicos celebrado no âmbito da OMC; 
incentiva a Ucrânia a centrar-se na implementação da agenda de reformas em domínios 
tais como as normas técnicas, sanitárias e fitossanitárias, a propriedade intelectual e as 
normas aduaneiras; 

9. Lamenta o facto de não ter havido progressos no que respeita à aproximação às normas 
da UE em matéria de bem-estar animal e insta a Ucrânia a adotar, com caráter de 
urgência, uma estratégia para cumprir este compromisso;
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10. Regista a elevada taxa de utilização das preferências e congratula-se com o aumento 
contínuo das posições pautais quando são utilizadas preferências; 

11. 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 a avaliar 
adequadamente a aplicação da ZCLAA, com especial atenção à transposição e aplicação 
do acervo e ao impacto na sociedade ucraniana e a apresentar ao público um relatório 
anual exaustivo nomeadamente sobre o apoio técnico e financeiro prestado pela UE;

12. Espera que a Ucrânia nomeie árbitros para o sistema de resolução de litígios e que crie 
órgãos e designe representantes no âmbito do capítulo sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável;

13. Congratula-se com a adoção pelo Parlamento ucraniano (Verkhovna Rada), em primeira 
leitura, em 20 de março de 2018, da Lei n.º 5495 relativa à preservação das florestas da 
Ucrânia e ao combate da exportação ilegal de madeira não transformada; considera que a 
liberalização do comércio de madeira deve estar subordinado à criação de um quadro 
jurídico relativo à prevenção e proibição das exportações ilegais;

14. Observa que uma abordagem coordenada entre a UE e a Ucrânia sobre as sanções 
relacionadas com a crise na Crimeia e o leste da Ucrânia contribuiria para aumentar a 
pressão exercida no sentido de assegurar uma resolução segura e pacífica dos desafios 
territoriais enfrentados pela Ucrânia; recorda o seu empenho, em conformidade com o 
artigo 9.º do Acordo de Associação, no sentido de os conflitos regionais serem resolvidos 
de forma pacífica;

15. Recorda que, até à data, a Parceria Oriental está centrada nomeadamente no comércio 
bilateral e nos investimentos entre a UE e os Estados participantes; apela ao 
desenvolvimento de uma abordagem mais uniforme para todos os países da Parceria 
Oriental e a uma cooperação reforçada com a União Económica da Eurásia tendo em 
vista a facilitação das trocas comerciais, a isenção de vistos e normas técnicas.
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