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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 os resultados positivos alcançados no comércio e na economia com 
a entrada em funcionamento da zona de comércio livre abrangente e aprofundado 
(ZCLAA), o que permitiu a reorientação do comércio moldavo e um aumento acentuado 
do comércio com a UE, que representava 54 % do seu comércio total em 2019;

2. Exorta as autoridades a prosseguirem e a aplicarem reformas, uma vez que a 
implementação da ZCLAA é uma oportunidade para a economia moldava e as empresas 
da Moldávia, inclusive no atinente à prossecução do alargamento da ZCLAA e dos seus 
benefícios à região da Transnístria, em particular no que diz respeito à introdução do 
IVA e ao apoio às PME;

3. Recorda a importância das condicionalidades da assistência macrofinanceira e a 
necessidade de um incentivo «mais por mais»;

4. Salienta que as reformas devem ser realizadas no sistema bancário e financeiro, com o 
objetivo de combater o branqueamento de capitais, a fraude bancária, a evasão fiscal e a 
corrupção;

5. Destaca a necessidade de reformas para melhorar a transparência e incentiva a Moldávia 
a continuar a progredir no domínio dos contratos públicos;

6. Exorta a Moldávia 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;

7. Realça a importância de uma aplicação progressiva das normas sanitárias e 
fitossanitárias da UE, inclusive da saúde animal e da segurança alimentar;

8. Insta o Governo da Moldávia 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;

9. Congratula-se com a estratégia nacional «Moldávia Digital 2020», mas insta a 
Comissão e a Moldávia a apoiarem e a prestarem assistência a reformas e a programas 
destinados a melhorar a cooperação setorial na economia digital.


