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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 abertura de negociações sobre uma ZCLAA o mais rapidamente possível com 
vista a uma melhor integração da Geórgia e do seu maior parceiro comercial, sendo esta 
medida necessária para apoiar o crescimento económico da Geórgia e para superar a crise 
económica bem como os danos provocados pela guerra com a Rússia a propósito da 
Ossétia do Sul e da Abcásia em 2008;

2. Ter em conta os esforços consideráveis que o Governo georgiano empreendeu 
unilateralmente nos últimos anos para abrir a sua economia - estabelecendo direitos 
aduaneiros muito baixos sobre produtos industriais -, adoptar um enquadramento legal e 
regulador favorável às empresas e ao investimento e reforçar o Estado de direito; 

3. Agilizar o processo de validação das condições necessárias a uma ZCLAA que foram 
definidas no Plano de Acção UE-Geórgia, pois implica custos excessivos para a economia 
georgiana e provoca desvios dos fluxos comerciais; 

4. Estabelecer um mandato de negociações que permita maior flexibilidade em assuntos 
como as exportações agrícolas da Geórgia e inclua os compromissos sequenciais que 
abrangem capítulos-chave relacionados com o comércio, como os obstáculos não pautais, 
a facilitação do comércio, as regras de origem e dos investimentos, e concluir as acções 
empreendidas em áreas abrangidas pelo Plano de Acção; 

5. Encorajar a Geórgia a empreender reformas favoráveis às empresas, a melhorar a 
capacidade de cobrança de impostos e os mecanismos de resolução de litígios, a continuar 
a investir em infra-estruturas e a combater as desigualdades existentes, sobretudo nas 
zonas rurais.


