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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. Sublinha a situação geopolítica da Arménia, da Geórgia e do Azerbaijão em relação à 
Rússia, ao Irão e à Turquia, e considera, por conseguinte, da maior importância que seja 
atribuída a mais alta prioridade à cooperação com o Sul do Cáucaso, inclusive nas 
questões relativas à energia; 

2. Considera que o comércio é uma das componentes fundamentais da política global da UE 
de promoção da estabilidade política, do desenvolvimento sustentável e da prosperidade 
nos países da Parceria Oriental em geral e na região do Sul do Cáucaso em especial;

3. Acolhe favoravelmente a conclusão dos estudos de viabilidade para a Geórgia e Arménia 
em Maio de 2008, os quais demonstram que acordos de comércio livre abrangentes e 
aprofundados (ACLAA) trariam benefícios económicos significativos a estes países e à 
UE, permitindo assim à Comissão entrar numa fase preparatória de futuras negociações 
sobre ACLAA; apela ao Azerbaijão para que complete a sua adesão à OMC tão 
rapidamente quanto possível, uma vez que a pertença à OMC é um requisito prévio antes 
de poderem ser consideradas quaisquer negociações sobre acordos de comércio livre; 
encoraja a Geórgia, a Arménia e o Azerbaijão a melhorarem os seus progressos na 
execução dos respectivos planos de acção PEV e das recomendações da Comissão, 
particularmente em termos de melhorar a sua capacidade institucional e a implementação 
de reformas da regulamentação (atendendo aos fracos níveis de protecção da propriedade
intelectual nestes três países), o que constitui uma das condições prévias necessárias à 
implementação efectiva e à sustentação dos efeitos desses ambiciosos acordos de 
comércio livre;

4. Considera que a futura celebração de acordos de associação e a subsequente e eventual 
celebração de ACLAA com cada um destes países seria um primeiro passo para encorajar 
a criação de uma rede de acordos de comércio livre de tipo semelhante entre esses países,
estabelecendo assim zonas de comércio livre abrangentes e aprofundadas entre si, com o 
propósito de aumentar a integração regional;

5. Acolhe favoravelmente os esforços de diversas organizações de cooperação regional, e em 
especial da Organização de Cooperação Económica do Mar Negro (CEMN) com o 
objectivo de uma maior integração da região do Sul do Cáucaso; apela a uma maior 
participação e envolvimento da UE em direcção à integração na região, dado que a 
Comunidade dispõe agora de competência exclusiva sobre a política comercial e, por 
conseguinte, os Estados-Membros da UE que participam na CEMN (Bulgária, Grécia e 
Roménia) não podem assumir compromissos no domínio comercial, uma vez que tal seria 
incompatível com o Tratado sobre o Funcionamento da UE.


