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Alteração 1
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a Parceria Oriental é 
uma parte importante da política de 
vizinhança da UE e visa criar uma 
associação política, garantir uma maior 
integração económica e desenvolver uma 
plataforma para dar resposta aos desafios 
comuns;

1. Salienta que a Parceria Oriental é 
uma parte importante da política de 
vizinhança da UE e visa criar uma 
associação política, garantir uma maior 
integração económica e desenvolver uma 
plataforma para dar resposta aos desafios 
comuns, incluindo o desenvolvimento 
sustentável;

Or. en

Alteração 2
Urmas Paet, Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que a Parceria Oriental é 
uma parte importante da política de 
vizinhança da UE e visa criar uma 
associação política, garantir uma maior 
integração económica e desenvolver uma 
plataforma para dar resposta aos desafios 
comuns;

1. Salienta que a Parceria Oriental é 
uma parte importante da política de 
vizinhança da UE e visa criar uma 
associação política, garantir uma maior 
integração económica, fomentar a 
prosperidade e desenvolver uma 
plataforma para dar resposta aos desafios 
comuns;

Or. en

Alteração 3
Urmas Paet, Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração
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1-A. Salienta que os países da Parceria 
Oriental são parceiros fundamentais da 
União Europeia, inclusive no que respeita 
ao comércio; observa que os seis países 
em conjunto são o 10.º parceiro comercial 
da UE e que a UE é o principal parceiro 
comercial da Geórgia, da Ucrânia, da 
Moldávia e do Azerbaijão e o segundo 
principal parceiro comercial da Arménia 
e da Bielorrússia; observa que o número 
de empresas dos países da ZCLAA que 
exportam para a UE aumentou 
significativamente desde 2015: a Geórgia 
em 35 %, a Moldávia em 40 % e a 
Ucrânia em 26 %; observa que os volumes 
das trocas comerciais também 
aumentaram: em 12 % com a Arménia, 
28 % com o Azerbaijão e 16 % com a 
Bielorrússia; salienta que os valores 
acima referidos demonstram a crescente 
cooperação prática entre a UE e os países 
da Parceria Oriental; salienta que a UE é 
um importante doador e investidor na 
vizinhança oriental;

Or. en

Alteração 4
Urmas Paet, Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Realça que a Parceria Oriental 
oferece um quadro sólido de cooperação 
multilateral e bilateral;

2. Realça que a Parceria Oriental 
oferece um quadro sólido de cooperação 
multilateral e bilateral; salienta que, 
devido ao clima tenso do comércio 
mundial, é essencial uma cooperação 
estreita da UE e dos países da Parceria 
Oriental com países que partilham as 
mesmas ideias e com organizações 
internacionais;

Or. en
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Alteração 5
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o Parlamento pretende 
reforçar a integração económica dos países 
da Parceria Oriental e que o objetivo 
comum continua a ser criar e tirar partido 
de novas oportunidades de mercado, como 
o desenvolvimento das empresas, o 
aumento da conectividade e a economia 
digital; exorta os países da Parceria 
Oriental a financiarem as reformas 
necessárias e a aprofundarem as suas 
relações com a UE;

3. Recorda que o Parlamento pretende 
reforçar a integração económica dos países 
da Parceria Oriental e que o objetivo 
comum continua a ser criar e tirar partido 
de novas oportunidades de mercado, como 
o desenvolvimento das empresas, o 
aumento da conectividade e a economia 
digital, a contratação pública e a energia; 
salienta que os projetos no setor da 
energia, em particular os que envolvem o 
BEI, o BERD e outras instituições 
financeiras públicas, devem cumprir os 
objetivos em matéria de clima e estar em 
consonância com a legislação ambiental 
da UE, em particular a preservação da 
biodiversidade e as consultas às zonas 
protegidas sobre projetos que as afetam, a 
biodiversidade e a proteção do ambiente, 
tendo também em conta os pontos de vista 
da comunidade local, e salienta a 
necessidade de dar elevada prioridade à 
região da Parceria Oriental no âmbito da 
Estratégia de Conectividade da UE; exorta 
os países da Parceria Oriental a 
financiarem as reformas necessárias e a 
aprofundarem as suas relações com a UE, 
tanto a nível bilateral como multilateral;

Or. en

Alteração 6
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o Parlamento pretende 
reforçar a integração económica dos países 

3. Recorda que o Parlamento pretende 
reforçar a integração social e económica 
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da Parceria Oriental e que o objetivo 
comum continua a ser criar e tirar partido 
de novas oportunidades de mercado, como 
o desenvolvimento das empresas, o 
aumento da conectividade e a economia 
digital; exorta os países da Parceria 
Oriental a financiarem as reformas 
necessárias e a aprofundarem as suas 
relações com a UE;

dos países da Parceria Oriental e que o 
objetivo comum continua a ser alcançar 
um desenvolvimento económico inclusivo; 
considera importante, para o efeito, criar e 
tirar partido de novas oportunidades de 
mercado, como o desenvolvimento de um 
ambiente empresarial favorável para as 
PME, o acesso a serviços, o aumento da 
conectividade e a economia digital; exorta 
os países da Parceria Oriental e a União a 
cooperarem no financiamento das 
reformas necessárias, que podem 
aprofundar ainda mais as suas relações 
recíprocas;

Or. en

Alteração 7
Mihai Tudose

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o Parlamento pretende 
reforçar a integração económica dos países 
da Parceria Oriental e que o objetivo 
comum continua a ser criar e tirar partido 
de novas oportunidades de mercado, como 
o desenvolvimento das empresas, o 
aumento da conectividade e a economia 
digital; exorta os países da Parceria 
Oriental a financiarem as reformas 
necessárias e a aprofundarem as suas 
relações com a UE;

3. Recorda que o Parlamento pretende 
reforçar a integração económica dos países 
da Parceria Oriental e que o objetivo 
comum continua a ser criar e tirar partido 
de novas oportunidades de mercado, como 
o desenvolvimento das empresas, o 
crescimento da economia digital e da 
conetividade, em especial no que respeita 
às infraestruturas de energia e transporte; 
exorta os países da Parceria Oriental a 
financiarem as reformas necessárias e a 
aprofundarem as suas relações com a UE;

Or. en

Alteração 8
Urmas Paet, Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Está ciente de que um elevado 
nível de corrupção, a fraude bancária, a 
influência de oligarcas, a economia 
informal e a má governação são problemas 
comuns nos países da Parceria Oriental; 
insta os países da Parceria Oriental a 
melhorarem o Estado de direito, a 
resolverem estes problemas e a 
combaterem o comércio ilícito;

4. Observa que questões como o 
elevado nível de corrupção, a fraude 
bancária, a influência de oligarcas, a 
economia informal e a má governação são 
motivo de preocupação nos países da 
Parceria Oriental; insta os países da 
Parceria Oriental a melhorarem o Estado 
de direito, a resolverem estes problemas e a 
combaterem o comércio ilícito; salienta 
que o prosseguimento das reformas 
judiciais, a redução do nível de 
corrupção, a aplicação das normas da 
UE, a garantia da concorrência e a 
melhoria do ambiente empresarial são 
fundamentais para proporcionar uma 
maior certeza e segurança às partes 
económicas interessadas, incluindo os 
investidores, aumentando assim o 
investimento e concretizando melhor todo 
o potencial do desenvolvimento 
económico; salienta que os acordos de 
associação e os acordos de comércio livre 
abrangentes e aprofundados 
(AA/ACLAA) com a Geórgia, a Moldávia 
e a Ucrânia e o Acordo de Parceria 
Abrangente e Reforçado com a Arménia 
servem de roteiros para as reformas;

Or. en

Alteração 9
Mihai Tudose

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Está ciente de que um elevado nível 
de corrupção, a fraude bancária, a 
influência de oligarcas, a economia 
informal e a má governação são problemas 
comuns nos países da Parceria Oriental; 
insta os países da Parceria Oriental a 
melhorarem o Estado de direito, a 
resolverem estes problemas e a 

4. Está ciente de que um elevado nível 
de corrupção, a fraude bancária, a 
influência de oligarcas, a economia 
informal e a má governação são problemas 
comuns nos países da Parceria Oriental; 
insta os países da Parceria Oriental a 
melhorarem o Estado de direito, a 
resolverem estes problemas e a 
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combaterem o comércio ilícito; combaterem o comércio ilícito; incentiva a 
adoção de políticas europeias que apoiem 
os países da Parceria Oriental a melhorar 
a qualidade da governação e a 
modernizar as suas sociedades;

Or. en

Alteração 10
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Javier Moreno Sánchez, Marek Belka, Paolo De 
Castro, Raphaël Glucksmann

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Está ciente de que um elevado nível 
de corrupção, a fraude bancária, a 
influência de oligarcas, a economia 
informal e a má governação são problemas 
comuns nos países da Parceria Oriental; 
insta os países da Parceria Oriental a 
melhorarem o Estado de direito, a 
resolverem estes problemas e a 
combaterem o comércio ilícito;

4. Está ciente de que um elevado nível 
de corrupção, a fraude bancária, a 
influência de oligarcas, a economia 
informal e a má governação são problemas 
comuns nos países da Parceria Oriental; 
insta os países da Parceria Oriental a 
melhorarem o Estado de direito, a 
resolverem estes problemas e a 
combaterem o comércio ilícito; insta os 
países da Parceria Oriental a garantirem 
o pleno respeito pelos direitos humanos e 
pela democracia;

Or. en

Alteração 11
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta a importância das zonas de 
comércio livre abrangente e aprofundado 
(ZCLAA), dos acordos de parceria 
económica abrangente e dos acordos de 
parceria e cooperação entre os países da 
Parceria Oriental e a UE, bem como a 

5. Salienta a importância das zonas de 
comércio livre abrangente e aprofundado 
(ZCLAA), dos acordos de parceria 
económica abrangente e dos acordos de 
parceria e cooperação entre os países da 
Parceria Oriental e a UE, bem como a 
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importância de os aplicar na íntegra; insta a 
UE a apoiar a aplicação destes acordos, 
através de uma assistência coordenada, a 
promover o desenvolvimento económico 
sustentável e a apoiar as reformas 
económicas, bem como as principais 
reformas do setor bancário e financeiro 
destinadas a combater o branqueamento de 
capitais e a evasão fiscal; exorta a UE a 
assegurar que as ZCLAA não atentem 
contra os objetivos e iniciativas em matéria 
de clima estabelecidos no quadro do Pacto 
Ecológico Europeu;

importância de os aplicar na íntegra; insta a 
UE a acompanhar de perto e a apoiar a 
aplicação destes acordos, através de uma 
assistência coordenada, a promover o 
desenvolvimento económico sustentável e 
a apoiar as reformas económicas, bem 
como as principais reformas do setor 
bancário e financeiro destinadas a 
combater o branqueamento de capitais e a 
evasão fiscal; exorta a UE a assegurar que 
as ZCLAA não atentem contra os objetivos 
e iniciativas em matéria de clima 
estabelecidos no quadro do Pacto 
Ecológico Europeu; recorda que os 
ACLAA devem incluir sempre capítulos 
sólidos, vinculativos e executórios em 
matéria de desenvolvimento, que 
respeitem plenamente os compromissos 
internacionais, nomeadamente o Acordo 
de Paris, e cumpram as regras da OMC; 
salienta a importância da assistência da 
UE aos países da Parceria Oriental para 
os ajudar a atingir estes objetivos; espera 
que o aprofundamento das relações 
comerciais com a UE com base em 
ACLAA e o aumento dos fluxos 
comerciais a curto prazo contribuam para 
evitar um abrandamento económico 
súbito nos países da Parceria Oriental e 
possam ter efeitos favoráveis a longo 
prazo;

Or. en

Alteração 12
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta a importância das zonas de 
comércio livre abrangente e aprofundado 
(ZCLAA), dos acordos de parceria 
económica abrangente e dos acordos de 
parceria e cooperação entre os países da 
Parceria Oriental e a UE, bem como a 

5. Salienta a importância das zonas de 
comércio livre abrangente e aprofundado 
(ZCLAA), dos acordos de parceria 
económica abrangente e dos acordos de 
parceria e cooperação entre os países da 
Parceria Oriental e a UE, bem como a 
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importância de os aplicar na íntegra; insta a 
UE a apoiar a aplicação destes acordos, 
através de uma assistência coordenada, a 
promover o desenvolvimento económico 
sustentável e a apoiar as reformas 
económicas, bem como as principais 
reformas do setor bancário e financeiro 
destinadas a combater o branqueamento de 
capitais e a evasão fiscal; exorta a UE a 
assegurar que as ZCLAA não atentem 
contra os objetivos e iniciativas em matéria 
de clima estabelecidos no quadro do Pacto 
Ecológico Europeu;

importância de os aplicar na íntegra; insta a 
UE a apoiar a aplicação destes acordos, 
através de uma assistência coordenada, a 
promover o desenvolvimento e a 
consecução dos ODS das Nações Unidas 
até 2030, incluindo o desenvolvimento 
económico sustentável e a apoiar as 
reformas económicas, bem como as 
principais reformas do setor bancário e 
financeiro destinadas a combater o 
branqueamento de capitais e a evasão 
fiscal; exorta a UE a assegurar que as 
ZCLAA não atentem contra os objetivos e 
iniciativas em matéria de clima 
estabelecidos no quadro do Pacto 
Ecológico Europeu;

Or. en

Alteração 13
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Observa que o saldo das trocas 
comerciais de serviços com todos os países 
da Parceria Oriental evoluiu fortemente a 
favor da UE e considera que este 
desequilíbrio comercial é insustentável; 
apela a um aumento dos esforços para 
desenvolver um setor de serviços moderno 
e competitivo nos países da Parceria 
Oriental, com apropriação local, e à 
criação de novas oportunidades de 
emprego a nível local e regional; salienta 
a importância de um setor de serviços 
públicos operacional no que toca à 
disponibilização de acesso a serviços 
essenciais, tanto para os cidadãos como 
para as empresas;

Or. en
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Alteração 14
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta a importância da 
diversificação económica e do apoio às 
PME, a fim de desenvolver a capacidade 
da região para continuar a inovar setores 
económicos distintos e reduzir a migração 
económica, incluindo no setor das TIC, 
bem como a necessidade de efetuar 
investimentos sustentáveis e credíveis nos 
países da Parceria Oriental através da 
elaboração de uma estratégia de 
compromisso a longo prazo;

Or. en

Alteração 15
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Insta a Comissão a apresentar, o 
mais rapidamente possível, uma avaliação 
de impacto ex post exaustiva dos acordos 
comerciais e de associação entre a União 
e os países da Parceria Oriental, com 
destaque para o desenvolvimento social e 
económico nas sociedades dos países da 
Parceria Oriental; insta a Comissão a 
incluir também na avaliação de impacto 
uma secção que reflita a aplicação das 
obrigações decorrentes das assinaturas do 
Protocolo de Paris e o nosso esforço 
conjunto de luta contra as alterações 
climáticas;

Or. en
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Alteração 16
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Observa que, de acordo com a 
Comissão e o SEAE e no que diz respeito 
aos 20 resultados para 2020, os 
progressos não foram suficientes em 
questões transversais, como a colaboração 
com as organizações da sociedade civil, o 
aumento da igualdade de género e da não 
discriminação, a harmonização dos 
mercados digitais, o aumento da 
eficiência energética e a utilização de 
energias renováveis, a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, o 
apoio ao ambiente e a adaptação às 
alterações climáticas; salienta que os 
progressos nestes domínios são 
extremamente importantes para a 
consecução de boas relações económicas 
e comerciais e para a prevenção de 
ocorrências indesejáveis resultantes de 
perturbações externas graves;

Or. en

Alteração 17
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta a importância da 
assistência macrofinanceira condicional da 
UE, enquanto contributo para a 
estabilização dos países vizinhos, e espera 
uma maior continuidade no âmbito do 
Instrumento de Vizinhança, de 
Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional.

6. Salienta a importância da 
assistência macrofinanceira condicional da 
UE, enquanto contributo para a 
estabilização dos países vizinhos, e espera 
uma maior continuidade no âmbito do 
Instrumento de Vizinhança, de 
Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional; assinala a importância de 
um financiamento estável para a Parceria 
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Oriental, a fim de evitar a 
imprevisibilidade que constituiria um 
sinal político negativo; considera que as 
reformas económicas e a cooperação em 
matéria de migração não são, por si só, 
critérios suficientes; insta a Comissão a 
atribuir maior prioridade às reformas 
políticas do que à estabilização económica 
e a colocar ênfase na democratização;

Or. en

Alteração 18
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta a importância de 
programas orientados para a juventude 
na Parceria Oriental, a fim de melhorar a 
sua situação no mercado de trabalho, 
criar empregos dignos e apoiar a 
mobilidade e a migração cíclica e não a 
emigração económica irreversível; 
observa, a este respeito, que um maior 
crescimento no setor das TIC e projetos de 
infraestruturas ambiciosos incentivarão 
uma maior conectividade com a UE e 
entre os seis países; salienta a necessidade 
de apoiar as PME e de reforçar as 
competências digitais e uma maior 
inovação no setor das TIC, a fim de fazer 
face aos desafios da emigração económica 
na vizinhança.

Or. en

Alteração 19
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Javier Moreno Sánchez, Marek Belka, Paolo De 
Castro, Raphaël Glucksmann

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-A. Apela à Comissão Europeia para 
que preste mais apoio técnico aos 
parceiros do Leste, a fim de melhorar o 
quadro de investimento externo, em 
especial nos domínios da previsibilidade, 
da segurança e da proteção dos 
investidores;

Or. en

Alteração 20
Urmas Paet, Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Insta a UE a continuar a apoiar as 
reformas nos países da Parceria Oriental 
com assistência técnica e financeira;

Or. en

Alteração 21
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Insta a Comissão a explorar uma 
maior cooperação setorial, especialmente 
em termos de investimento nas PME e de 
capitalização dos mercados internos, da 
educação e da investigação, da inovação e 
da digitalização, bem como das 
tecnologias ambientais e ecológicas, a fim 
de partilhar conhecimentos especializados 
e boas práticas;

Or. en
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Alteração 22
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Javier Moreno Sánchez, Marek Belka, Paolo De 
Castro, Raphaël Glucksmann

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Insta a Comissão Europeia a 
alargar a cooperação com os nossos 
parceiros do Leste para reforçar o papel 
da sociedade civil no controlo dos acordos 
e das relações comerciais.

Or. en

Alteração 23
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Apela a um aumento dos 
empréstimos através de programas de 
empréstimos especializados e a nível 
regional do BEI e de outras instituições 
financeiras internacionais.

Or. en


