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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. 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;

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;

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;

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;

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.


