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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. Salienta que a Ucrânia é um importante parceiro geopolítico, geoestratégico e comercial 
da União Europeia; considera que a zona de comércio livre abrangente e aprofundado 
(ZCLAA), em aplicação desde 2016, contribuiu para a evolução positiva das trocas 
comerciais e para a modernização económica, reforçou os investimentos diretos 
estrangeiros e criou novos postos de trabalho em ambos os lados; congratula-se com os 
contínuos resultados positivos alcançados nas relações comerciais e económicas 
bilaterais em 2019, tendo as importações ucranianas aumentado 12,3 % e as exportações 
9,7 %, ascendendo, assim, ao todo, a 43,3 mil milhões de euros; sublinha que as trocas 
comerciais entre a UE e a Ucrânia aumentaram 49 % e que a UE continua a ser o 
principal parceiro comercial da Ucrânia, representando 40 % das suas trocas comerciais 
em 2019, ao passo que a Ucrânia é o 18.º maior parceiro comercial da UE, 
representando 1,1 % do comércio total da UE; observa que o défice comercial da 
Ucrânia com a UE aumentou para 5,1 mil milhões de euros;

2. Congratula-se com a aprovação e o pagamento, em duas prestações, do 4.º programa 
consecutivo de assistência macrofinanceira de mil milhões de euros de apoio à Ucrânia; 
observa que, ao todo, a UE concedeu à Ucrânia, desde 2014, 3,8 mil milhões de euros 
em empréstimos de  assistência macrofinanceira, o que representa o maior montante de 
assistência macrofinanceira desembolsado pela UE para um país parceiro individual; 
salienta a pronta reação da UE ao disponibilizar 190 milhões de euros para satisfazer as 
necessidades sanitárias mais imediatas e a importância e oportunidade do apoio 
adicional de 1,2 milhões de euros de assistência macrofinanceira à Ucrânia no contexto 
da pandemia de COVID-19; observa que tal é uma demonstração crucial da 
solidariedade da UE num momento de crise sem precedentes; recorda que a assistência 
macrofinanceira tem sido um instrumento importante na execução da ambiciosa agenda 
de reformas da Ucrânia e na aceleração do crescimento económico, nomeadamente 
através das iniciativas «mais por mais»; recorda a importância das condicionalidades 
baseadas em reformas democráticas reais e na boa governação; incentiva a Ucrânia a 
continuar a fazer progressos em matéria de aproximação regulamentar ao acervo da UE;

3. Encoraja ambas as partes a intensificarem a cooperação a nível bilateral e em fóruns 
internacionais para enfrentar os desafios apresentados pela COVID-19, em particular 
tornando as cadeias de abastecimento mais resilientes e diversificadas e trabalhando em 
conjunto para enfrentar tendências protecionistas; observa que o objetivo da UE de 
alcançar uma autonomia estratégica aberta poderá criar oportunidades para uma 
cooperação ainda mais estreita com os seus países vizinhos;

4. Incentiva a Ucrânia a prosseguir na via das reformas no domínio agrícola, ambiental e 
social; salienta que a harmonização com as regras da ZCLAA permitirá às partes 
reforçar a cooperação e facilitar as trocas comerciais; exorta a Ucrânia a respeitar 
plenamente os objetivos ambientais previstos na ZCLAA e os compromissos que 
assumiu a nível internacional em matéria de comércio e desenvolvimento sustentáveis, 
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nomeadamente o Acordo de Paris; incentiva a Comissão a monitorizar os efeitos da 
ZCLAA sobre os direitos laborais e de liberdade de associação ligados ao comércio com 
a UE; insta a Ucrânia a centrar-se na dimensão social das trocas comerciais, corrigindo 
as lacunas do sistema de inspeção do trabalho e a discriminação no mercado de 
trabalho, assim como nas políticas de emprego;

5. Insta a Comissão a melhorar os domínios negligenciados dos acordos de associação/da 
ZCLAA no que respeita a domínios políticos importantes, como a integração da 
perspetiva de género e a gestão de crises sanitárias, assegurando, ao mesmo tempo, que 
não colidam com o imperativo de uma ação ambiental e climática ou com iniciativas no 
âmbito do Pacto Ecológico Europeu;

6. Insta a UE a continuar a apoiar o acesso dos países signatários do Acordo de 
Associação/da ZCLAA ao Espaço Único de Pagamentos em Euros (SEPA), o que 
beneficiará essencialmente os cidadãos e proporcionará novas oportunidades para o 
desenvolvimento das PME;

7. Congratula-se com os resultados alcançados no âmbito do mecanismo financeiro a favor 
das PME da ZCLAA no atinente à melhoria do acesso a financiamento e à criação de 
oportunidades comerciais; salienta que uma campanha de informação adequada poderia 
permitir um maior benefício por parte das PME das oportunidades oferecidas pela 
ZCLAA; insta a Comissão a acompanhar o impacto da ZCLAA nas PME; observa que 
o apoio e a promoção do comércio intrarregional entre os países da Parceria Oriental 
criarão igualmente novas oportunidades económicas, designadamente para as PME;

8. Insta a Comissão a apoiar investimentos em setores com potencial de desenvolvimento, 
crescimento e competitividade na UE, suscetíveis de fomentar ainda mais a 
diversificação económica, como a energia sustentável e o clima, o mercado único digital 
e a segurança cibernética, assim como os transportes; congratula-se com as medidas 
positivas adotadas pela Ucrânia no âmbito da transformação digital e insta a Comissão e 
os Estados-Membros a continuarem a explorar uma maior cooperação setorial e 
investimentos na economia digital, na educação e na investigação, nas competências 
digitais, na inovação e na luta contra a desinformação, com o objetivo de reforçar o 
sector das TIC, assim como as tecnologias respeitadoras do ambiente, e a partilharem 
conhecimentos e boas práticas; reconhece, neste contexto, o novo programa da UE no 
valor de 25 milhões de euros para apoiar a governação eletrónica e a economia digital 
na Ucrânia;

9. Congratula-se com o facto de a Ucrânia ter aderido ao mecanismo provisório 
multilateral em matéria de arbitragem de recursos contribuindo, assim, para ultrapassar 
o impasse provocado pela paralisia do Órgão de Recurso e assegurar que os membros 
da Organização Mundial do Comércio (OMC) possam beneficiar de um sistema bifásico 
de resolução de litígios no âmbito da OMC até que o Órgão de Recurso esteja 
novamente operacional;

10. Convida a Comissão a prestar apoio técnico aos centros regionais de emprego, a fim de 
estimular o emprego, a apoiar e a investir nos jovens e em programas de 
desenvolvimento económico sustentável que favoreçam o empreendedorismo social e a 
centrar-se nos jovens das zonas rurais, a fim de reforçar o sistema educativo através da 
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procura no mercado de trabalho, por forma a proteger os mais vulneráveis e prevenir a 
falta de oportunidades socioeconómicas;

11. Recorda que a carne de aves de capoeira é considerada um produto sensível na UE; 
reconhece a solução encontrada para a exportação de «outros» cortes de aves de 
capoeira, que consiste em alterar as preferências comerciais para carne e preparados de 
carne de aves de capoeira, colmatando, assim, a lacuna no acordo; exorta a Ucrânia a 
abster-se de práticas semelhantes e a respeitar e aplicar plenamente e de boa-fé todas as 
disposições da ZCLAA; insta a Comissão a efetuar um controlo exaustivo da 
implementação da ZCLAA e a aplicar todas as medidas disponíveis para ultrapassar 
quaisquer práticas de distorção do mercado e a eventual exploração de lacunas jurídicas;

12. Congratula-se com as inúmeras reformas e regulamentos adotados pela Ucrânia em 
conformidade com a ZCLAA, como por exemplo, a Estratégia Sanitária e Fitossanitária 
UE-Ucrânia, bem como com a harmonização, por parte da Ucrânia, dos regulamentos e 
procedimentos técnicos com os da UE; observa, com preocupação, a ausência de 
progressos suficientes na aproximação das normas da UE em matéria de bem-estar dos 
animais; insta a Ucrânia a harmonizar urgentemente a sua legislação em matéria de 
bem-estar animal e as normas sanitárias e fitossanitárias com o acervo da União e a 
fazer cumpri-las de acordo com a estratégia relativa às normas sanitárias e 
fitossanitárias; salienta que a prorrogação, até 2026, do período de transição para os 
frangos de engorda, as galinhas poedeiras e os suínos deve ser revista;

13. Recorda o papel da ZCLAA como parte de um processo de reformas assente na boa 
governação e no combate à corrupção e ao crime organizado; sublinha que o reforço 
acrescido do Estado de direito, a reforma estrutural e o combate à corrupção se revestem 
de importância fulcral para a criação de um clima empresarial e de investimento mais 
atrativo na Ucrânia; salienta a importância de uma cooperação leal com as organizações 
da sociedade civil, incorporando os seus pontos de vista na tomada de decisões e na 
aplicação de reformas;

14. Considera que a aproximação das regulamentações com o acervo da UE é a dimensão 
mais importante da ZCLAA, na medida em que o acesso efetivo ao mercado da UE e as 
reformas dependem, em grande medida, da implementação e execução adequadas da 
legislação pertinente; está ciente do importante desafio que tal representa para o 
governo, as instituições e a administração pública da Ucrânia e exorta a Comissão a 
proporcionar o apoio técnico e financeiro adequado; enaltece as atividades do Grupo de 
Apoio à Ucrânia e insta o grupo a transmitir mais informações ao Parlamento Europeu 
sobre o tipo de assistência prestada, nomeadamente no que diz respeito à transposição e 
à aplicação do acervo;

15. Mostra-se preocupado com o facto de a Ucrânia ser indicada pela Comissão como país 
prioritário da «categoria 2», o que significa que os direitos de propriedade intelectual 
não são suficientemente protegidos e aplicados; salienta a necessidade de reforçar os 
controlos e as infraestruturas aduaneiros para melhor prevenir a entrada e o trânsito de 
produtos de contrafação na Ucrânia e no seu interior; insta a Comissão a continuar a 
apoiar a Ucrânia na elaboração de novos projetos de lei sobre os direitos de propriedade 
intelectual;
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16. Constata, com preocupação, que a Ucrânia lançou recentemente dois inquéritos de 
salvaguarda contra importações de azoto e de adubos complexos provenientes da UE; 
reconhece que a Ucrânia decidiu pôr termo a ambos os inquéritos de salvaguarda à 
última da hora, ao mesmo tempo que está a preparar novos inquéritos de salvaguarda; 
alerta para o facto de ações deste tipo poderem comprometer a confiança mútua entre as 
duas partes;

17. Regista que a UE deu início a um procedimento formal de resolução de litígios no 
âmbito do Acordo de Associação UE-Ucrânia em relação com a proibição imposta pela 
Ucrânia às exportações de madeira não transformada e manifesta a sua preocupação 
com os morosos progressos registados tendo em vista a sua resolução; insta a Ucrânia a 
levantar as restrições ao comércio de madeira, uma vez que não são compatíveis com os 
requisitos do Acordo de Associação UE-Ucrânia;

18. Relembra a importância de que se reveste a paz para o desenvolvimento económico e 
social da Ucrânia; observa que as sanções económicas da UE contra a Rússia em 
resposta à anexação ilegal da Crimeia e à desestabilização deliberada da Ucrânia foram 
prorrogadas até 31 de janeiro de 2021 uma vez que os acordos de Minsk não foram 
integralmente implementados; insta a Comissão e o Serviço Europeu para a Ação 
Externa a aumentarem os esforços de mediação neste conflito, a fim de ajudar a 
economia ucraniana e a região a desbloquearem plenamente o potencial económico da 
cooperação na região;

19. Exorta a Comissão a acompanhar e a avaliar exaustivamente a implementação da 
ZCLAA, com especial ênfase na transposição e implementação do acervo e em todos os 
casos em que seja desrespeitada; incentiva a Comissão a apoiar a Ucrânia na 
identificação dos domínios suscetíveis de promover ainda mais a diversificação 
económica e a priorizá-los no âmbito da plena implementação da ZCLAA; insta a 
Comissão a informar o Parlamento sobre estes aspetos, nomeadamente sobre o apoio 
técnico e financeiro prestado pela UE, e a aplicar todos os ensinamentos retirados da 
revisão da ZCLAA prevista para 2021.
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