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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 os resultados positivos alcançados no comércio e na economia com 
a entrada em funcionamento da zona de comércio livre abrangente e aprofundado 
(ZCLAA), que permitiu a reorientação do comércio da República da Moldávia 
(doravante designada «Moldávia») e um aumento acentuado das trocas comerciais com 
a UE, que representava 54 % do seu comércio total em 2019; observa que, a este 
respeito, a UE é o maior parceiro comercial da Moldávia e é também o maior investidor 
no país; observa, ainda, que a entrada em funcionamento da ZCLAA foi benéfica para 
ambas as partes, nomeadamente para os setores agrícola e alimentar;

2. Exorta as autoridades moldavas a ponderarem a aproximação regulamentar ao acervo da 
UE e a aplicação e execução adequadas da legislação pertinente, bem como a 
prosseguirem e a aplicarem reformas, uma vez que a implementação da ZCLAA é uma 
oportunidade importante de crescimento para a economia moldava e para o 
desenvolvimento das empresas da Moldávia, inclusive no atinente à prossecução do 
alargamento da ZCLAA e dos seus benefícios à região da Transnístria, com uma 
referência especial para introdução do IVA e o apoio às PME, que constituem o maior 
setor da economia moldava;

3. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem o objetivo estratégico da 
Moldávia de continuar a libertar o verdadeiro potencial proporcionado pelo comércio 
livre com a UE, eliminar as barreiras não pautais ao comércio, facilitar o acesso e 
realizar progressos no que respeita à integração no mercado único;

4. Congratula-se com o desembolso da segunda prestação da assistência macrofinanceira 
(AMF) para a Moldávia e reconhece os esforços empreendidos pelo país para cumprir 
as condicionalidades pertinentes; manifesta apoio à celebração do Memorando de 
Entendimento sobre um novo programa excecional de AMF da UE destinado a fazer 
face ao impacto económico negativo da pandemia de COVID-19 e aguarda com 
expectativa o cumprimento dos compromissos subjacentes; recorda a importância das 
condicionalidades da AMF, nomeadamente a prestação de assistência com base em 
verdadeiras reformas democráticas, que cumpram os critérios e conduzam à 
aproximação ao acervo, e recorda a necessidade de um incentivo «mais por mais»; 
lamenta, a este respeito, o nível insatisfatório de cumprimento dos requisitos da UE por 
parte da Moldávia, nomeadamente no setor da justiça, na reforma no domínio da energia 
e no código aduaneiro, que esteve na origem da decisão da Comissão de cancelar a 
terceira parcela da AMF para a República da Moldávia; manifesta preocupação 
relativamente ao progresso ainda limitado da investigação sobre a fraude bancária de 
2014 e à recuperação de bens associada; insta a Comissão a prestar assistência às 
autoridades moldavas na investigação deste caso, se necessário, e a procurar obter 
conhecimentos especializados independentes e a cooperar com a sociedade civil da 
Moldávia, a fim de avaliar plenamente os progressos realizados;

5. Congratula-se com a finalização e adoção do novo código aduaneiro moldavo que 
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contribuirá para melhores investimentos e um ambiente empresarial competitivo; insta a 
que sejam envidados esforços maiores e mais empenhados na boa governação e na 
aproximação das normas relativas ao Estado de direito, nomeadamente as que visem 
reforçar um poder judicial independente; recorda que os meios de comunicação social 
independentes e despolarizados sem interferências políticas são a base da sociedade 
democrática;

6. Destaca a necessidade de reformas que visem melhorar a transparência, inclusive nas 
políticas em matéria comercial, e incentiva a Moldávia a continuar a progredir no 
domínio dos contratos públicos de modo a assegurar a modernização e o combate contra 
a corrupção; recorda a necessidade de a UE e a Moldávia apoiarem de forma coerente as 
organizações da sociedade civil que monitorizam a fraude e as atividades de 
branqueamento de capitais, uma vez que desempenham um papel importante nos 
mecanismos de regulação independentes;

7. Exorta a Moldávia a respeitar plenamente os objetivos e as iniciativas ambientais 
previstos na ZCLAA, bem como os seus compromissos internacionais em matéria de 
comércio e desenvolvimento sustentáveis, nomeadamente o Acordo de Paris; 
congratula-se com o pacote de medidas relativas ao clima e ao ambiente da Moldávia, 
de fevereiro de 2019, e com a resposta do país, o quarto do mundo a apresentar um 
contributo determinado a nível nacional atualizado (CDN2) ao Secretariado da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC), 
contributo esse que inclui uma maior ambição de reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa;

8. Insta a Comissão a apoiar investimentos em setores com potencial de desenvolvimento, 
crescimento e competitividade na UE, nomeadamente em três setores de importância 
estratégica (por exemplo, energias sustentáveis e clima, mercado único digital e 
cibersegurança e transportes);

9. Realça a importância de uma aplicação progressiva das normas sanitárias e 
fitossanitárias da UE, inclusive da saúde animal e da segurança dos alimentos;

10. Insta o Governo da Moldávia a centrar-se na dimensão social do comércio e no 
desenvolvimento sustentável, dando resposta às limitações e deficiências do sistema de 
inspeção do trabalho e aos problemas do sistema judicial, que têm um impacto negativo 
na aplicação das normas laborais;

11. Insta a Comissão a apoiar os programas destinados aos jovens que promovam o 
empreendedorismo social e a colocar a ênfase nos jovens de zonas rurais, a fim de 
reforçar os sistemas educativos e assegurar que estes deem resposta à procura do 
mercado de trabalho, de modo a proteger os mais vulneráveis e garantir as adequadas 
oportunidades socioeconómicas;

12. Insta a UE a considerar a possibilidade de os países com acordos de associação 
(AA)/ZCLAA acederem ao espaço único de pagamentos em euros (SEPA), uma vez 
que tal beneficiará os cidadãos e proporcionará novas oportunidades para o 
desenvolvimento das PME;

13. Exorta a Comissão a melhorar os domínios descurados dos AA, entre os quais áreas de 
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intervenção importantes, como as questões de género, o Pacto Ecológico e a prevenção 
de crises sanitárias;

14. Exorta a Comissão a reforçar a delegação da União Europeia na República da Moldávia, 
a fortalecer a monitorização e a reforçar a equipa de projetos em Quichinau, de forma a 
ajudar a Moldávia a comunicar eficazmente a sua aproximação à legislação da UE, a 
combater a desinformação e a promover uma imagem positiva da Europa e da Moldávia 
junto de todas as partes em causa;

15. Apela a que a conectividade que facilita o comércio eletrónico e o comércio digital seja 
constantemente melhorada, congratula-se com a estratégia nacional «Moldávia Digital 
2020» e reconhece os esforços da Moldávia para criar uma verdadeira economia de 
mercado digital; insta a Comissão e a Moldávia a apoiarem e a prestarem assistência a 
reformas e programas destinados a melhorar a cooperação setorial na economia digital.
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