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PARECER

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 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;

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

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;

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;

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 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;

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.


