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Alteração1
Marek Belka

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que a Zona de Comércio 
Livre Abrangente e Aprofundada 
(ZCLAA) contribuiu para a evolução 
positiva do comércio 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, tendo as importações ucranianas 
aumentado 12,3 % e as exportações 9,7 %, 
ascendendo a 43,3 mil milhões de euros em 
2019; 

1. Considera que a Zona de Comércio 
Livre Abrangente e Aprofundada 
(ZCLAA) contribuiu para a evolução 
positiva do comércio 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, tendo as importações ucranianas 
aumentado 12,3 % e as exportações 9,7 %, 
ascendendo a 43,3 mil milhões de euros em 
2019; salienta que a União Europeia 
continua a ser o principal parceiro 
comercial da Ucrânia; 

Or. en

Alteração 2
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que a Zona de Comércio 
Livre Abrangente e Aprofundada 
(ZCLAA) contribuiu para a evolução 
positiva do comércio 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, tendo as importações ucranianas 

1. Considera que a Zona de Comércio 
Livre Abrangente e Aprofundada 
(ZCLAA) contribuiu para a evolução do 
comércio 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, tendo as 
importações ucranianas aumentado 12,3 % 
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aumentado 12,3 % e as exportações 9,7 %, 
ascendendo a 43,3 mil milhões de euros em 
2019; 

e as exportações 9,7 %, ascendendo a 43,3 
mil milhões de euros em 2019; observa 
que o défice comercial da Ucrânia com a 
UE aumentou para 5,1 mil milhões de 
euros, tendo o maior desequilíbrio 
ocorrido no comércio com a Alemanha e 
a Polónia; 

Or. en

Alteração 3
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que a Zona de Comércio 
Livre Abrangente e Aprofundada 
(ZCLAA) contribuiu para a evolução 
positiva do comércio 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, tendo as importações ucranianas 
aumentado 12,3 % e as exportações 9,7 %, 
ascendendo a 43,3 mil milhões de euros em 
2019;

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 
Aprofundada (ZCLAA) contribuiu para a 
evolução positiva do comércio 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, sendo a UE o maior parceiro 
comercial da Ucrânia e tendo as 
importações ucranianas aumentado 12,3 % 
e as exportações 9,7 %, ascendendo a 43,3 
mil milhões de euros em 2019;

Or. en

Alteração 4
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
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N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que a Zona de Comércio 
Livre Abrangente e Aprofundada 
(ZCLAA) contribuiu para a evolução 
positiva do comércio 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, tendo as importações ucranianas 
aumentado 12,3 % e as exportações 9,7 %, 
ascendendo a 43,3 mil milhões de euros em 
2019;

1. Considera que a Zona de Comércio 
Livre Abrangente e Aprofundada 
(ZCLAA) contribuiu para a evolução 
positiva do comércio 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, tendo as importações ucranianas 
aumentado 12,3 % e as exportações 9,7 %, 
ascendendo a 43,3 mil milhões de euros em 
2019; incentiva, além disso, a Comissão 
Europeia a apoiar a Ucrânia na 
identificação dos setores suscetíveis de 
promover ulteriormente a diversificação 
económica e a dar-lhes prioridade no 
processo de aplicação plena da ZCLAA;

Or. en

Alteração 5
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que a Zona de Comércio 
Livre Abrangente e Aprofundada 
(ZCLAA) contribuiu para a evolução 
positiva do comércio 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, tendo as importações ucranianas 
aumentado 12,3 % e as exportações 9,7 %, 
ascendendo a 43,3 mil milhões de euros em 

1. Considera que a Zona de Comércio 
Livre Abrangente e Aprofundada 
(ZCLAA), aplicada desde 2016, contribuiu 
para a evolução positiva do comércio e 
para a modernização económica, reforçou 
os investimentos diretos estrangeiros e 
criou novos postos de trabalho em ambos 
os lados; assinala que, desde 2016, o 
comércio entre a UE e a Ucrânia 
aumentou 49 %; congratula-se com os 
contínuos resultados positivos alcançados 
nas relações comerciais e económicas 
bilaterais em 2019, tendo as importações 
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2019; ucranianas aumentado 12,3% e as 
exportações 9,7%, ascendendo a 43,3 mil 
milhões de euros;

Or. en

Alteração 6
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Observa que a UE é o maior 
parceiro comercial da Ucrânia, 
representando 40 % do seu comércio em 
2019, ao passo que a Ucrânia é o 20.º 
parceiro comercial da UE, representando 
1,1 % do comércio total da UE;

Or. en

Alteração 7
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Regista a falta de diversificação 
das exportações da Ucrânia para a UE, 
continuando os produtos agrícolas e o 
minério de ferro a ser de longe as 
exportações mais importantes; nota, 
contudo, um aumento das exportações de 
determinados produtos siderúrgicos para a 
UE, em consequência das distorções do 
mercado nos EUA, e observa que tal 
suscitou preocupações aos produtores de 
aço da UE;
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Or. en

Alteração 8
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Constata que 50 % de todos os 
ovos importados para a UE são agora 
originários da Ucrânia e lamenta o facto 
de as galinhas que põem estes ovos serem 
criadas em condições terríveis que seriam 
altamente ilegais na União Europeia; 
reitera que o bem-estar dos animais é um 
tema de grande importância para os 
cidadãos europeus e foi reconhecido como 
tal pelo direito da União no artigo 13.º do 
TFUE; recorda a obrigação da Ucrânia 
de harmonizar a sua legislação em 
matéria de bem-estar animal com o 
acervo da União; salienta que a 
prorrogação do período de transição para 
os frangos de engorda, as galinhas 
poedeiras e os suínos até 2026 é 
absolutamente inaceitável;

Or. en

Alteração 9
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Manifesta a sua grande 
preocupação com a persistência de 
ameaças contra os mineiros grevistas, o 
interrogatório intimidatório dos 
trabalhadores em greve pelo Serviço de 
Segurança ucraniana SBU, sendo que a 
aplicação dos artigos 293.º e 296.º do 
Código Penal da Ucrânia agrava ainda 
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mais a situação; considera que se trata de 
uma violação clara das principais convenções 
da OIT e, por conseguinte, do capítulo 
relativo à sustentabilidade do Acordo de 
Associação UE-Ucrânia; insta a Comissão a 
agir e a colaborar com a Ucrânia no âmbito 
do correspondente procedimento de resolução 
de litígios;

Or. en

Alteração 10
Marek Belka

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com a aprovação e o 
pagamento em duas prestações do quarto 
programa consecutivo de assistência 
macrofinanceira (AMF) de mil milhões de 
euros de apoio à Ucrânia; recorda que a 
AMF tem sido um instrumento importante 
na execução da ambiciosa agenda de 
reformas da Ucrânia e na aceleração do 
crescimento económico, nomeadamente 
através da abordagem «mais por mais» e 
das condições que lhe estão associadas; 
incentiva a Ucrânia a continuar a fazer 
progressos em matéria de aproximação 
regulamentar; 

2. Congratula-se com a aprovação e o 
pagamento em duas prestações do quarto 
programa consecutivo de assistência 
macrofinanceira (AMF) de mil milhões de 
euros de apoio à Ucrânia; recorda que a 
AMF tem sido um instrumento importante 
na execução da ambiciosa agenda de 
reformas da Ucrânia e na aceleração do 
crescimento económico, nomeadamente 
através da abordagem «mais por mais» e 
das condições que lhe estão associadas; 
incentiva a Ucrânia a continuar a fazer 
progressos em matéria de aproximação 
regulamentar; apela, a este respeito, a que 
sejam envidados mais esforços no 
combate à corrupção e na reforma do 
sistema judicial, na prossecução dos 
trabalhos para efeitos do cumprimento da 
legislação da UE em matéria de bem-estar 
dos animais e das normas fitossanitárias 
da UE, bem como na aproximação das 
normas legislativas em matéria de 
proteção dos direitos dos trabalhadores; 

Or. en
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Alteração 11
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com a aprovação e o 
pagamento em duas prestações do quarto 
programa consecutivo de assistência 
macrofinanceira (AMF) de mil milhões de 
euros de apoio à Ucrânia; recorda que a 
AMF tem sido um instrumento importante 
na execução da ambiciosa agenda de 
reformas da Ucrânia e na aceleração do 
crescimento económico, nomeadamente 
através da abordagem «mais por mais» e 
das condições que lhe estão associadas; 
incentiva a Ucrânia a continuar a fazer 
progressos em matéria de aproximação 
regulamentar;

2. Congratula-se com a aprovação e o 
pagamento em duas prestações do quarto 
programa consecutivo de assistência 
macrofinanceira (AMF) de mil milhões de 
euros de apoio à Ucrânia; recorda que a 
AMF 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 condições 
baseadas em reformas democráticas reais 
e na boa governação; incentiva a Ucrânia 
a continuar a fazer progressos em matéria 
de aproximação regulamentar ao acervo; 

Or. en

Alteração 12
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com a aprovação e o 
pagamento em duas prestações do quarto 
programa consecutivo de assistência 
macrofinanceira (AMF) de mil milhões de 
euros de apoio à Ucrânia; recorda que a 
AMF tem sido um instrumento importante 
na execução da ambiciosa agenda de 
reformas da Ucrânia e na aceleração do 
crescimento económico, nomeadamente 
através da abordagem «mais por mais» e 
das condições que lhe estão associadas; 

2. Congratula-se com a aprovação e o 
pagamento em duas prestações do quarto 
programa consecutivo de assistência 
macrofinanceira (AMF) de mil milhões de 
euros de apoio à Ucrânia; por esta razão, a 
UE concedeu à Ucrânia um total de 3,8 
mil milhões de euros de empréstimos de 
AMF desde 2014, o que representa o 
maior montante de AMF da UE pago a 
qualquer país parceiro; recorda que a 
AMF tem sido um instrumento importante 
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incentiva a Ucrânia a continuar a fazer 
progressos em matéria de aproximação 
regulamentar; 

na execução da ambiciosa agenda de 
reformas da Ucrânia e na aceleração do 
crescimento económico, nomeadamente 
através da abordagem «mais por mais» e 
das condições que lhe estão associadas; 
incentiva a Ucrânia a continuar a fazer 
progressos em matéria de aproximação 
regulamentar;

Or. en

Alteração 13
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 2 

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com a aprovação e o 
pagamento em duas prestações do quarto 
programa consecutivo de assistência 
macrofinanceira (AMF) de mil milhões de 
euros de apoio à Ucrânia; recorda que a 
AMF tem sido um instrumento importante 
na execução da ambiciosa agenda de 
reformas da Ucrânia e na aceleração do 
crescimento económico, nomeadamente 
através da abordagem «mais por mais» e 
das condições que lhe estão associadas; 
incentiva a Ucrânia a continuar a fazer 
progressos em matéria de aproximação 
regulamentar;

2. Congratula-se com a aprovação e o 
pagamento em duas prestações do quarto 
programa consecutivo de assistência 
macrofinanceira (AMF) de mil milhões de 
euros de apoio à Ucrânia; recorda que a 
AMF tem sido um instrumento importante 
na execução da ambiciosa agenda de 
reformas da Ucrânia e na aceleração do 
crescimento económico, nomeadamente 
através da abordagem «mais por mais» e 
das condições que lhe estão associadas; 
incentiva a Ucrânia a continuar a fazer 
progressos em matéria de aproximação 
regulamentar; salienta a importância e a 
oportunidade do montante adicional de 
1,2 mil milhões de euros de AMF à 
Ucrânia no contexto da pandemia de 
COVID-19; observa que se trata de uma 
demonstração fundamental da 
solidariedade da UE num período de crise 
sem precedentes; 

Or. en

Alteração 14
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Projeto de parecer
N.º 2 

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com a aprovação e o 
pagamento em duas prestações do quarto 
programa consecutivo de assistência 
macrofinanceira (AMF) de mil milhões de 
euros de apoio à Ucrânia; recorda que a 
AMF tem sido um instrumento importante 
na execução da ambiciosa agenda de 
reformas da Ucrânia e na aceleração do 
crescimento económico, nomeadamente 
através da abordagem «mais por mais» e 
das condições que lhe estão associadas; 
incentiva a Ucrânia a continuar a fazer 
progressos em matéria de aproximação 
regulamentar;

2. Regista a aprovação e o pagamento 
em duas prestações do quarto programa 
consecutivo de assistência macrofinanceira 
(AMF) de mil milhões de euros de apoio à 
Ucrânia; recorda que a AMF tem sido um 
instrumento importante na execução da 
ambiciosa agenda de reformas da Ucrânia e 
na aceleração do crescimento económico, 
nomeadamente através da abordagem 
«mais por mais» e das condições que lhe 
estão associadas;

Or. fr

Alteração 15
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Recorda que a ZCLAA faz parte de 
um processo de reforma baseado na boa 
governação e na luta contra a corrupção e 
a criminalidade organizada, salienta que 
o Estado de direito é um pré-requisito 
essencial para a sua boa execução e 
funcionamento, e recorda o importante 
papel da sociedade civil na definição de 
políticas e na luta contra a corrupção e o 
branqueamento de capitais;
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Or. en

Alteração 16
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Congratula-se com a rápida 
resposta da UE à pandemia de COVID-19 
em relação à Ucrânia, através da 
disponibilização de 190 milhões de euros 
para satisfazer as necessidades mais 
prementes em termos de saúde e ajudar a 
atenuar o impacto socioeconómico da 
COVID-19, bem como através da 
concessão de um novo programa de AMF 
sob a forma de empréstimos a médio 
prazo, no âmbito do qual foram 
concedidos à Ucrânia 1,2 mil milhões de 
euros para fazer face às consequências da 
pandemia e à grave crise económica 
desencadeada pela pandemia;

Or. enAlteração 17
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Manifesta, contudo, a sua 
profunda preocupação na sequência do 
acórdão do Tribunal Constitucional, de 
16 de setembro, relativo ao Gabinete 
Nacional de Luta contra a Corrupção, 
cuja organização tem de ser revista pelo 
Rada e em relação ao qual vários 
observadores da sociedade civil temem 
que esta revisão parlamentar resulte 
numa maior permissividade e inação 
perante a corrupção endémica no seio das 
instituições; 
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Or. fr

Alteração 18
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

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

Or. en

Alteração 19
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Incentiva ambas as partes a 



PE658.734v01-00 14/29 AM\1214311PT.docx

PT

intensificar a cooperação a nível bilateral 
e nos fóruns internacionais para 
enfrentar os desafios causados pela 
COVID-19, nomeadamente tornando as 
cadeias de abastecimento mais resilientes 
e diversificadas e trabalhando em 
conjunto para combater as tendências 
protecionistas; observa que o objetivo da 
UE de alcançar uma autonomia 
estratégica aberta poderá criar a 
possibilidade e a oportunidade de uma 
cooperação ainda mais estreita com os 
seus países vizinhos;

Or. en

Alteração 20
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Considera, na sequência da 
reunião dos embaixadores do G7 de 17 de 
setembro, que a deterioração das 
condições da luta contra a corrupção na 
Ucrânia poderá levar a União Europeia a 
rever a sua política de apoio económico e 
de assistência macrofinanceira; observa 
que o FMI, que assumiu o compromisso 
de emprestar 5 mil milhões de dólares, 
não confirma de momento, pelas razões 
acima expostas, o próximo pagamento a 
Kiev de uma prestação de 1,2 mil milhões 
de dólares;

Or. fr

Alteração 21
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-C. Exorta a Ucrânia 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;

Or. en

Alteração 22
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Congratula-se com as inúmeras 
reformas e regulamentos adotados pela 
Ucrânia em conformidade com a ZCLAA, 
por exemplo, a estratégia sanitária e 
fitossanitária UE-Ucrânia, bem como a 
harmonização dos regulamentos e 
procedimentos técnicos com os da UE; 
insta a Ucrânia a prosseguir os 
progressos em matéria de aproximação 
regulamentar, adotando a legislação 
necessária para respeitar os 
compromissos assumidos no âmbito da 
ZCLAA; salienta, além disso, a 
importância da aplicação e execução 
adequadas da legislação já adotada, 
incluindo a aplicação atempada das 
regras em matéria de bem-estar dos 
animais ao abrigo da estratégia sanitária 
e fitossanitária;

Or. en
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Alteração 23
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 2-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-D. Insta o Governo da Ucrânia a 
centrar-se também 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; exorta o 
Governo ucraniano a centrar-se 
igualmente na luta contra a 
discriminação no mercado de trabalho e 
nas políticas de emprego;

Or. en

Alteração 24
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 2-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-D. Incentiva a Ucrânia a prosseguir 
na via das reformas agrícolas, ambientais 
e sociais, de modo a criar um ambiente 
empresarial adequado; salienta que a 
harmonização com as regras da ZCLAA 
permitirá às partes reforçar a cooperação 
e facilitar o comércio;

Or. en

Alteração 25
Markéta Gregorová
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Projeto de parecer
N.º 2-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-E. Apela à UE a continuar a apoiar o 
acesso dos países signatários do 
AA/ZCLAA ao espaço único de 
pagamentos em euros (SEPA), o que, 
acima de tudo, beneficiará os cidadãos e 
proporcionará novas oportunidades de 
desenvolvimento às PME;

Or. en

Alteração 26
Marek Belka

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com os resultados 
alcançados no âmbito do mecanismo 
financeiro a favor das PME da ZCLAA no 
que diz respeito à melhoria do acesso ao 
financiamento e de abertura das 
oportunidades comerciais; salienta que 
uma campanha de informação adequada 
poderá permitir às PME beneficiar mais 
das oportunidades oferecidas pela ZCLAA; 
insta a Comissão a acompanhar o impacto 
da ZCLAA nas PME;

3  Congratula-se com os resultados 
alcançados no âmbito do mecanismo 
financeiro a favor das PME da ZCLAA no 
que diz respeito à melhoria do acesso ao 
financiamento e de abertura das 
oportunidades comerciais; salienta que 
uma campanha de informação adequada 
poderá permitir às PME beneficiar mais 
das oportunidades oferecidas pela ZCLAA; 
insta a Comissão a acompanhar o impacto 
da ZCLAA nas PME; incentiva 
simultaneamente a Comissão a 
acompanhar os efeitos da ZCLAA sobre 
os direitos laborais, a liberdade de 
associação e os salários em setores 
económicos ligados ao comércio com a 
UE; 

Or. en
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Alteração 27
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com os resultados 
alcançados no âmbito do mecanismo 
financeiro a favor das PME da ZCLAA no 
que diz respeito à melhoria do acesso ao 
financiamento e de abertura das 
oportunidades comerciais; salienta que 
uma campanha de informação adequada 
poderá permitir às PME beneficiar mais 
das oportunidades oferecidas pela ZCLAA; 
insta a Comissão a acompanhar o impacto 
da ZCLAA nas PME;

3. Congratula-se com os resultados 
alcançados no âmbito do mecanismo 
financeiro a favor das PME da ZCLAA no 
que diz respeito à melhoria do acesso ao 
financiamento e de abertura das 
oportunidades comerciais; salienta que 
uma campanha de informação adequada 
poderá permitir às PME beneficiar mais 
das oportunidades oferecidas pela ZCLAA; 
observa que a avaliação da aplicação da 
ZCLAA incide, em grande medida, sobre 
os fluxos comerciais e os obstáculos ao 
comércio; insta a Comissão Europeia a 
acompanhar e a avaliar adequadamente a 
aplicação da ZCLAA, dando especial 
atenção à transposição e aplicação do 
acervo e ao impacto nas PME e na 
sociedade ucraniana, e a apresentar ao 
público um relatório anual exaustivo, 
designadamente no que se refere ao apoio 
técnico e financeiro prestado pela UE;

Or. en

Alteração 28
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com os resultados 
alcançados no âmbito do mecanismo 
financeiro a favor das PME da ZCLAA no 
que diz respeito à melhoria do acesso ao 

3. Congratula-se com os resultados 
alcançados no âmbito do mecanismo 
financeiro a favor das PME da ZCLAA no 
que diz respeito à melhoria do acesso ao 
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financiamento e de abertura das 
oportunidades comerciais; salienta que 
uma campanha de informação adequada 
poderá permitir às PME beneficiar mais 
das oportunidades oferecidas pela ZCLAA; 
insta a Comissão a acompanhar o impacto 
da ZCLAA nas PME;

financiamento e de abertura das 
oportunidades comerciais; salienta que 
uma campanha de informação adequada 
poderá permitir às PME beneficiar mais 
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; 

Or. en

Alteração 29
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta a importância do apoio a 
um ambiente empresarial favorável em 
prol das empresas regionais e das PME 
para que continuem a inovar diferentes 
setores económicos; insta a Comissão a 
apoiar investimentos em setores com 
potencial de desenvolvimento, 
crescimento e competitividade na UE, 
nomeadamente em três setores de 
importância estratégica, como sejam os 
setores das energias sustentáveis e do 
clima, do mercado único digital e da 
cibersegurança e dos transportes; e a 
explorar a possibilidade de uma maior 
cooperação setorial nos domínios da 
economia digital, da educação, da 
investigação e da inovação, bem como a 
reforçar o setor das TIC, da digitalização 
e das tecnologias ecológicas e a partilhar 
conhecimentos e boas práticas;
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Or. en

Alteração 30
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Congratula-se com o facto de a 
Ucrânia ter ratificado o acordo provisório 
de arbitragem multilateral (MPIA), que 
contribui para superar o impasse causado 
pela paralisia do Órgão de Recurso (OR) 
e garantir que os membros da OMC 
possam beneficiar de um sistema bifásico 
de resolução de litígios no âmbito da 
OMC, até o OR poder voltar a funcionar;

Or. en

Alteração 31
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Insta a Comissão a prestar apoio 
técnico aos centros regionais de emprego 
a fim de estimular o emprego, bem como a 
apoiar e investir nos programas 
destinados aos jovens e nos programas de 
desenvolvimento económico sustentável 
que promovam o empreendedorismo 
social e que coloquem a ênfase nos jovens 
de zonas rurais, de modo a reforçar o 
sistema educativo em função das 
exigências do mercado de trabalho, 
protegendo os mais vulneráveis e 
prevenindo a falta de oportunidades 
socioeconómicas;
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Or. en

Alteração 32
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. 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; 
insta a Ucrânia a abster-se de práticas 
semelhantes e a respeitar e aplicar 
plenamente e de boa-fé todas as 
disposições da ZCLAA;

4. 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; 
insta a Ucrânia a abster-se de práticas 
semelhantes e a respeitar e aplicar 
plenamente e de boa-fé todas as 
disposições da ZCLAA; lamenta o facto 
de não ter havido progressos na 
aproximação às normas da UE em 
matéria de bem-estar animal e insta a 
Ucrânia a aprovar, com caráter de 
urgência, o projeto de ato legislativo para 
cumprir este compromisso;

Or. en

Alteração33
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 4
Projeto de parecer Alteração

4. 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; 
insta a Ucrânia a abster-se de práticas 
semelhantes e a respeitar e aplicar 
plenamente e de boa-fé todas as 
disposições da ZCLAA;

4. 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; 
mostra-se, no entanto, preocupado com o 
facto de a Ucrânia ter estado a aproveitar 
as lacunas jurídicas na ZCLAA; insta a 
Ucrânia a abster-se de práticas semelhantes 
e a respeitar e aplicar plenamente e de boa-
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fé todas as disposições da ZCLAA; insta a 
Comissão a efetuar um controlo rigoroso 
da utilização da ZCLAA e a utilizar todas 
as medidas disponíveis para ultrapassar 
quaisquer práticas de distorção do 
mercado;

Or. en

Alteração34
Urmas Paet, Nicola Danti, Jeremy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. 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; 
insta a Ucrânia a abster-se de práticas 
semelhantes e a respeitar e aplicar 
plenamente e de boa-fé todas as 
disposições da ZCLAA; 

4. Observa que a carne de aves de 
capoeira e os produtos à base de carne de 
aves de capoeira são considerados 
produtos sensíveis 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 a 
lacuna no acordo; insta 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 Ucrânia a 
realizar imediatamente novos progressos 
no cumprimento dos requisitos da UE em 
matéria de bem-estar dos animais;

Or. en

Alteração35
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
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N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

 4-A. Congratula-se com os esforços de 
reforma da Ucrânia; sublinha que o 
reforço do Estado de direito, das reformas 
estruturais e da luta contra a corrupção é 
fundamental para a criação de um clima 
empresarial e de investimento mais 
atrativo na Ucrânia; observa que a 
sociedade civil e as ONG ucranianas 
desempenham um papel ativo na 
supervisão das reformas e no 
acompanhamento da aplicação do Acordo 
de Associação; insta a Comissão a dar 
prioridade ao apoio a estas ONG e a 
organizações da sociedade civil;

Or. en

Alteração36

Projeto de parecer
N.º 5 

Projeto de parecer Alteração

5. Receia que a Ucrânia seja o único 
país europeu indicado pela Comissão como 
país prioritário da «categoria 2», o que 
significa que os direitos de propriedade 
intelectual são regularmente violados; insta 
a Comissão a intensificar o diálogo com a 
Ucrânia sobre este assunto, de modo a 
evitar mais prejuízos para as empresas 
europeias;  espera que a Ucrânia garanta o 
respeito pelos compromissos assumidos no 
âmbito do Acordo de Associação UE-
Ucrânia.

5. Receia que a Ucrânia seja o único 
país europeu indicado pela Comissão como 
país prioritário da «categoria 2», o que 
significa que os direitos de propriedade 
intelectual são regularmente violados, e 
está igualmente preocupado com os 
relatos da existência de um verdadeiro 
centro de contrafação originário da China 
na Ucrânia, designadamente devido à 
corrupção nos serviços aduaneiros; insta a 
Comissão a intensificar o diálogo com a 
Ucrânia sobre este assunto, de modo a 
evitar mais prejuízos para as empresas 
europeias; espera que a Ucrânia garanta o 
respeito pelos compromissos assumidos no 
âmbito do Acordo de Associação UE-
Ucrânia;
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Or. fr

Alteração37
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Receia que a Ucrânia seja o único 
país europeu indicado pela Comissão 
como país prioritário da «categoria 2», o 
que significa que os direitos de 
propriedade intelectual são regularmente 
violados; insta a Comissão a intensificar o 
diálogo com a Ucrânia sobre este assunto, 
de modo a evitar mais prejuízos para as 
empresas europeias; espera que a Ucrânia 
garanta o respeito pelos compromissos 
assumidos no âmbito do Acordo de 
Associação UE-Ucrânia.

5. Mostra-se preocupado com o facto 
de a Ucrânia ser indicado pela Comissão 
como país prioritário da «categoria 2», o 
que implica problemas sistemáticos na 
proteção e aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual; insta a 
Comissão a continuar a apoiar a 
Ucrânia na execução do compromisso 
da ZCLAA e na elaboração de novos 
projetos de lei em matéria de direitos de 
propriedade intelectual. 

Or. en

Alteração38
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

 5-A. Apela à Comissão para que invista no 
reforço da infraestrutura técnica para 
ajudar a Ucrânia no domínio da ciber-
resiliência, ao abrigo da nova estratégia de 
segurança nacional, e equacione a 
possibilidade de  criação de uma 
plataforma na qual possam ser partilhadas  
experiências em matéria de resiliência face 
às ingerências eleitorais, de 
cibersegurança e de desinformação entre 
os parceiros da Parceria Oriental, as 
instituições da UE e os seus membros; 
sublinha igualmente a necessidade de 
apoio e de investimento no 
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desenvolvimento das competências digitais 
e da literacia mediática e de informação 
como a única forma eficaz de combater a 
desinformação já ocorrida;

Or. en

Alteração39
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Constata, com preocupação, que a 
Ucrânia iniciou 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 no último momento, ao 
mesmo tempo que estão a ser preparados 
novos inquéritos de salvaguarda; alerta 
para o facto de ações semelhantes 
poderem comprometer a confiança mútua 
entre as duas partes;

Or. en

Alteração40
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Congratula-se com as medidas 
positivas tomadas pela Ucrânia em 
matéria de transformação digital e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
continuar a apoiar os esforços da Ucrânia 
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neste domínio, designadamente em 
matéria de governação eletrónica e de 
economia digital; regista, neste contexto, 
o novo programa da UE de 25 milhões de 
euros para apoiar a governação eletrónica 
e a economia digital na Ucrânia;

Or. en

Alteração 41
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Lamenta a falta de ação por parte 
da Ucrânia na prevenção da transferência 
de lucros das empresas envolvidas nas 
exportações de produtos agrícolas da 
Ucrânia; chama a atenção para as 
elevadas perdas de receitas fiscais para a 
Ucrânia; lamenta o facto de a legislação 
fiscal da Suíça, do Reino Unido e de Chipre 
abrirem as portas à transferência de lucros, e 
insta a Comissão a abordar este assunto;

Or. en

Alteração 42
Markéta Gregorová

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Insta a Comissão a melhorar as 
áreas negligenciadas dos AA/ZCLAA no 
que diz respeito a importantes domínios 
políticos, como a integração da perspetiva 
de género e a gestão de crises sanitárias, 
bem como a garantir que não colidem 
com o imperativo de ação em matéria 
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ambiental e climática ou de iniciativas do 
Pacto Ecológico Europeu;

Or. en

Alteração 43
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Regista que a UE deu início a um 
procedimento formal de resolução de 
litígios no âmbito do Acordo de 
Associação (AA) UE-Ucrânia sobre a 
proibição imposta pela Ucrânia às 
exportações de madeira não transformada 
e manifesta a sua preocupação com os 
lentos progressos registados na sua 
resolução; insta a Ucrânia a suprimir as 
restrições ao comércio madeireiro, uma 
vez que são incompatíveis com os 
requisitos do AA UE-Ucrânia;

Or. en

Alteração 44
Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Relembra a importância da paz 
para o desenvolvimento económico e 
social da Ucrânia; lamenta que o conflito 
em curso tenha dado origem a uma 
reorientação do comércio da Rússia para a 
UE, com uma redução das exportações para a 
Rússia, que passaram de 25,7% das 
exportações ucranianas em 2012 para 7,7% 
em 2018; insta a Comissão e o SEAE a 
redobrar os esforços de mediação deste 
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conflito, a fim de ajudar a economia 
ucraniana e a região a tirar pleno partido do 
potencial económico da cooperação na 
região;

Or. en

Alteração 45
Markéta Gregorová
Projeto de parecer

N.º 5-C (novo)
Projeto de parecer Alteração

5-C. Recorda a necessidade de reforçar 
as delegações europeias, a fim de 
comunicar eficazmente a aproximação 
europeia e promover uma imagem 
positiva da Europa e da Ucrânia em 
ambas as partes;

Or. en

Alteração 46
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Insta a Comissão a acompanhar 
atentamente e a avaliar a aplicação da 
ZCLAA, a prestar especial atenção a 
quaisquer casos de infração do acordo e a 
informar o PE sobre essas questões e a 
utilizar todos estes ensinamentos 
adquiridos na revisão da ZCLAA prevista 
para 2021;
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Or. en

Alteração 47
Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. 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, devido à não aplicação integral dos 
acordos de Minsk;

Or. en


