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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. Apoiar a conclusão das negociações sobre a ZCLAA até ao fim do ano de 2011, uma vez 
que aquelas constituem uma etapa importante para a integração económica da Ucrânia na 
Europa;

2. Reconhecer os esforços significativos do Governo ucraniano para a redução das barreiras 
a nível global, para a adaptação de indicações geográficas, em matéria de medidas 
sanitárias e fitossanitárias (MSF), de barreiras técnicas ao comércio (BTC) e de 
concorrência, bem como os resultados limitados da ZCLAA em áreas como o 
investimento, serviços, agricultura, energia e obstáculos à exportação;

3. Preparar-se para a implementação da ZCLAA juntamente com a Ucrânia, de modo que os 
compromissos que não tenham sido apoiados pelas bases necessárias, e que, portanto, não 
terão resultados imediatos, se tornem uma realidade e tenham um impacto substancial a 
longo prazo; fornecer à Ucrânia fundos de ajustamento à liberalização, tal como previsto 
no Programa Indicativo Nacional 2011-2013 da PEV, bem como assistência técnica em 
questões aduaneiras e na adaptação de indicações geográficas;

4. Continuar a incentivar reformas económicas e políticas unilaterais na Ucrânia que 
resultem na modernização das suas infra-estruturas, nomeadamente nas áreas da energia e 
dos transportes; que resultem ainda na assistência a empresas, numa primeira fase, através 
do acesso simplificado ao crédito e a terrenos, e de processos aduaneiros e de cobrança de 
impostos mais simples e céleres; na eliminação da burocracia e da corrupção e no reforço 
do Estado de Direito e das práticas democráticas;

5. Reconhecer que a conclusão do Acordo de Associação, centrado na ZCLAA, constituirá 
uma solução bipartida para o reforço do Estado de Direito na Ucrânia: para os investidores 
e comerciantes da UE, o acordo resultará em normas de protecção mais eficazes e, em 
benefício da Ucrânia, reforçará os princípios europeus de direito e democracia, cujo défice 
se tornou tão óbvio nos últimos meses (caso Julia Tymoschenko);

6. Assegurar que a UE possibilita, de forma consistente, os mesmos progressos com os 
outros parceiros de Leste dispostos a respeitar os valores democráticos e a abertura 
comercial;

7. Adoptar uma perspectiva flexível e racional relativamente ao processo de liberalização 
dos vistos na sua fase de implementação, sendo que as decisões da UE devem basear-se na 
justa avaliação dos esforços da Ucrânia para o cumprimento das suas obrigações.


