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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 o que foi alcançado no âmbito do Quadro Único de Apoio e solicita 
a aplicação rápida e eficaz dos novos programas de assistência;

2. Apela a um reforço dos empenhados esforços envidados em prol da aproximação das 
normas do Estado de direito, nomeadamente as que visam reforçar um poder judicial 
independente, que é uma condição necessária para uma economia de mercado madura;

3. Incentiva a continuação da luta contra a corrupção e a captura do Estado, bem como a 
promoção da reforma e modernização da administração pública, o que contribuiria para 
uma maior integração do comércio entre a Geórgia e a UE;

4. Salienta a necessidade de aprofundar a economia digital, uma melhor conectividade, 
bem como a ação climática e a proteção do ambiente, e reconhece os esforços envidados 
a este respeito;

5. Incentiva o Governo da Geórgia a prosseguir uma reforma extensiva da legislação 
laboral, a fim de assegurar uma melhor regulamentação das condições de trabalho;

6. Apela às empresas da Geórgia para que continuem a utilizar a ZCLAA e, em especial, 
para que as PME desenvolvam relações comerciais bilaterais mais estreitas, melhorando 
assim o equilíbrio comercial da Geórgia com a UE e a sua estabilidade macrofinanceira;

7. Insta a Comissão a apoiar a plena aplicação da ZCLAA, através de uma assistência 
coordenada, a promover o desenvolvimento económico sustentável e a apoiar as 
reformas estruturais do sistema económico, em cooperação com as empresas e a 
sociedade civil, incluindo uma importante reforma do setor bancário e financeiro 
destinada a combater o branqueamento de capitais e a evasão fiscal;

8. Insta a UE a assegurar que as ZCLAA não sejam contrárias ao imperativo de ação ou 
de iniciativas em matéria de clima do Pacto Ecológico Europeu.


