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Conselho Europeu de Copenhaga de 21 e 22 de Junho de 1993.

Conclusões da Presidência (Extracto)1.

(...)

Relações com Malta e Chipre

O Conselho Europeu considerou que as suas directrizes respeitantes ao alargamento aos países da
EFTA não deverão prejudicar a situação de outros países que se candidataram à adesão à União. A
União analisará esses pedidos de adesão com base no mérito de cada um deles.

O Conselho Europeu congratulou-se com a intenção da Comissão de emitir em breve os seus
pareceres em relação a Malta e Chipre. Esses pareceres serão rapidamente analisados pelo Conselho,
tendo em conta a situação específica de cada um desses dois países.
(...)

Relações com os países da Europa Central e Oriental

A. Estados Associados

i) O Conselho Europeu discutiu exaustivamente, com base na comunicação da Comissão preparada
a pedido do Conselho Europeu de Edimburgo, as relações entre a Comunidade e os Países da Europa
Central e Oriental com os quais a Comunidade celebrou ou tenciona celebrar acordos europeus
(«Estados Associados»).

ii) O Conselho Europeu congratulou-se com os corajosos esforços empreendidos pelos Estados
Associados para modernizar as suas economías enfraquecidas por 40 anos de planificação central e
para assegurar uma rápida transição para a economía de mercado. A Comunidade e os seus Estados
Membros reiteram o seu apoio a este processo de reformas. A paz e a segurança na Europa
dependem do êxito destes esforços.

iii) O Conselho Europeu acordou hoje que os Estados Associados da Europa Central e Oriental que
assim o desejem adiram à União Europeia. A adesão terá lugar logo que um país associado esteja em
condições de assumir as suas obrigações de membro ao satisfazer as condições económicas e políticas
exigidas.

A adesão exige que o país candidato disponha de instituções estáveis que garantam a democracia, o
estado de direito, os dereitos humanos, o respeito pelas minorías e sua protecção, bem como uma
economía de mercado em funcionamento, e capacidade para responder à pressão da concorrência e
às forças do mercado dentro da Uniaõ. A adesão pressupõe a capacidade dos candidatos para
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assumirem as obrigações dela decorrentes, incluindo a adesão aos objectivos de união política,
económica e monetária.
A capacidade da União para absorver novas adesões, mantendo simultaneamente a dinámica da
integraçao europeia, constitui também um importante factor de interesse geral tanto para a União
como para os Países candidatos.
O Conselho Europeu continuará a acompanhar de perto os progressos em cada um dos Estados
Associados com vista a preencher as condições de adesão à União e elaborará as conclusões
adequadas.

iv) O Conselho Europeu acordou em que a cooperação futura com os Estados Associados seja
orientada pelo objectivo de adesão agora estabelecido. Neste contexto, o Conselho Europeu aprovou
o seguinte:

-A Comunidade propõe que os Estados Associados participem numa relação estruturada com as
Instituções da União, no quadro de um diálogo multilateral reforçado e alargado e de uma
concertação sobre problemas de interesse comun. As condições para o efeito, que se especificam no
Anexo II das presentes Conclusões, incluem o diálogo e a concertação relativamente a um amplo
leque de assuntos e em diversas instâncias. Sempre que tal se revele necessário, poderão-para além
das reuniões regulares entre o Presidente do Conselho Europeu e o da Comissão com os seus
homólogos nos Estados Associados-realizarse reuniões conjuntas com todos os Chefes de Estado e
de Governo para debater problemas específicos prédeterminados.

-O Conselho Europeu, que reconhece a importância crucial do comércio na transição para uma
economía de mercado, concorda em acelerar os esforços comunitários de abertura dos seus
mercados, esperando que este passo em frente vá de par com um maior desenvolvimento do comércio
entre aqueles Países e entre eles e os seus parceiros comerciais tradicionais. O Conselho Europeu
aprovou as concessões comerciais decididas na sessão de 8 de Junho do Conselho (Assuntos Gerais)
e convidou o Conselho a aprovar, sob proposta da Comissão, os diplomas jurídicos necessários antes
das férias de Verão.

-A Comunidade continuará a destinar parte considerável dos recursos orçamentais previstos para
acções externas aos Países da Europa Central e Oriental, principalmente através do programa Phare.
A Comunidade irá tambén utilizar ao máximo a possibilidade prevista ao abrigo da linha de credito
temporária do BEI para financiar projectos de redes transeuropeias que incluam os Países da Europa
Central e Oriental. Quando tal se revelar adequado, parte dos recursos do programa Phare poderão
ser utilizados para melhoramentos importantes nas infraestructuras, segundo os princípios acordados
pelo Conselho  « Asuntos Xerais»  em 8 de Junho.

-O Conselho Europeu que se congratula com a possibilidade posta à disposição dos Estados
Associados de participarem em programas comunitarios ao abrigo dos Acordos Europeus, solicitoú
à Comissão que, antes do final de ano, apresente propostas de abertura de mais programas aos
Estados Associados, a começar pelos programas que estão já abertos à participação dos paises da
EFTA.



-O Conselho Europeu salientou a importância da aproximação da legislação dos Estados Associados
à que é aplicada na Comunidade, principalmente no que se refere à distorção da concorrência e
tambén-numa perspectiva de adessão- à defensa dos trabalhadores e dos consumidores e à protecção
do ambiente. Foi acordado que debería ser posta à disposição dos funcionários dos Estados
Associados a possibilidade de formaçaõ em legislação e prácticas comunitarias e decidiú a criação
de um grupo de trabalho, composto por representantes dos Estados Membros e da Comissão, para
coordenar e dirigir essas actividades.

-As modalidades específicas relativas a estes assuntos encontram-se fixadas no Anexo II.

B. Outros países da Europa Central e Oriental

A fim de reforçar os laços comerciais entre os três Estados Bálticos e a Comunidade, o Conselho
Europeu convidou a Comissão a apresentar propostas de desenvolvimento dos actuais acordos
comerciais com os Estados Bálticos para acordos de comércio livre, uma vez que a Comunidade
continua a ter como objectivo a celebração de Acordos Europeus com os Estados Bálticos  logo que
se encontrarem reunidas as condições para o efeito.
(...)

Anexo II

Cooperação com os Estados Associados com vista ao objectivo da adesão

i) Sistema de relações estructuradas com as Instituições da União Europeia

Na perspectiva da adesão a da preparação da mesma, será criado com os países da Europa Central
e Oriental vinculados à Comunidade por Acordos Europeus de Associação, em paralelo com a
estructura bilateral destes Acordos, um quadro multilateral para um diálogo reforçado e uma
concertação sobre questões de interesse comun.

O Quadro acima mencionado incluirá a realização de reuniõnes entre, por um lado, o Conselho da
União e, por outro, todos os Estados Associados da Europa Central e Oriental sobre assuntos de
interesse comun, antecipadamente decididos e que surjam em esferas de competencia da União, ou
seja:

-áreas comunitárias, especialmente as que tenham uma dimensão transeuropeia, incluindo a energía,
o ambiente, os transportes, a ciência e tecnología, etc.;

-política externa e de segurançã comun;

-assuntos internos e do ámbito judicial.

Estas reuniões terão carácter consultivo e não decisório. No caso de se chegar a conclusões que
impliquem uma execução operacional, esta será realizada no quadro institucional apropiado (
processo comunitário normal ou Conselho de Associação com cada um dos Estados Associados).



As reuniões serão preparadas a nível interno, de acordo com os processos habituais, tendo
especialmente em vista a definição da posição a adoptar em função das matérias tratadas. Serão
igualmente objecto de contactos preparatórios com os PECO.

Para além da aplicação da estructura geral de diálogo acima delineada, o diálogo relativo a questões
de política externa e de segurança deverá tambén incluir as seguintes disposições:

-a realização, em cada Presidência, de uma reunião da Troika a nível de Ministros dos Negócios
Estrangeiros e de uma reunião a nível de directores políticos.

-reuniões de informação a nível de Secretariado depois dos Conselhos «Asuntos Xerais» e das
reuniões dos directores políticos.

-a realização de uma reunião da Troika a nível de grupo, em cada Presidência, para os grupos
relevantes.

Além disso, deverão decorrer regularmente consultas da Troika com os Estados Associados antes
de reuniões importantes na Assembleia Geral das Nações Unidas e na CSCE.

ii) Melhoria do acceso ao mercado

a) Abolição dos direitos aduaneiros sobre as importações na Comunidade de productos industriais
básicos sensíveis originários dos Estados Associados ( Anexo IIb dos Acordos Provisórios ) no final
do segundo ano após a entrada em vigor do Acordo ( em vez de no final do quarto ano).

b) Abolição dos direitos aduaneiros sobre as importações dos produtos industriais abrangidos pela
consolidação do SPG ( Anexo III dos Acordos Provisórios) no final do terceiro ano ( em vez de no
final do quinto ano).

c) Aumentos dos montantes dos contingentes e dos limites máximos previstos no Anexo III
(consolidação do SPG) em 30% ( Polónia, Repúblicas Checa e Eslovaca, Bulgária e Roménia ) e em
25% (Hungria) por ano, a partir da segunda metade do segundo ano após a entrada em vigor do
Acordo ( em vez de 20% para a Polónia, Checoslováquia, Bulgária e Roménia, e de 15% para a
Hungria).

d) Redução de 60% dos direitos niveladores/direitos dentro dos contingentes para os productos
agrícolas seis meses mais cedo que o previsto nos Acordos. O aumento de 10% nos contingentes,
previsto a partir do terceiro ano, será aplicado seis meses mais cedo do que o previsto.

e) Alargamento de insenção de direitos aduaneiros a partir do inicío de 1994 para todos os produtos
 abrangidos pelas opeações de aperfeiçõamento passivo e pelo Regulamento nº 636/82, em
comformidade com este regulamento com a redacção que lhe foi dada para o efeito.



f) Redução dos direitos aduaneiros sobre as importações na Comunidade de productos rêxteis, de
modo a conseguir a sua eliminação no final de um periodo de cinco anos a contar da entrada em vigor
do Acordo ( em vez de seis anos).

g) Abolição dos direitos aduaneiros sobre as importações aplicáveis na Comunidade aos produtos
siderúrgicos CECA originários dos Estados Associados o mais tardar no final do quarto ano após a
entrada em vigor do Acordo ( em vez de no final do quinto ano), sem prejuízo do respeito de
decições específicas relacionadas com o comércio de produtos siderúrgicos.

h) O Conselho convida a Comissão a proceder a um estudo sobre a visibilidade e o impacto de uma
 acumulação das regras de origem que abranja igualmente os produtos provenientes dos Estados
Asociados da Europa Central e Oriental e dos países da EFTA, e a apresentar-lhe, com base nesse
estudo, propostas adequadas.

iii) Aumento da eficacia da ajuda

a) A Comunidade apoiará o desenvolvimento de redes de infra-estructuras na Europa Central e
Oriental, tal como decidido na sua reunião de Edimburgo. O BEI, o BERD e as restantes instituções
financeiras internacionais desempenharão o papel principal neste processo.

b) A Comunidade prestará assistência técnica através do programa PHARE, por forma a facilitar
melhorias importantes em matéria de infra-estructura nos países da Europa Central e Oriental. Dentro
dos actuais limites orçamentais e sem se desviar do carácter essencial do programa PHARE, a
Comunidade, correspondendo a pedidos dos parceiros da Europa Central e Oriental, estará
igualmente aberta disponibilização de fundos adicionais limitados do mesmo programa para cobrir
as despesas de investimento decorrentes destas actividades de assistencia técnica, nos casos
específicos em que esses fundos adicionais sejam considerados essenciais e uma componente
necessária de projectos:

- co-financiados pelo BEI e /ou instituções financeiras internacionais e pelos países beneficiários;

- que não possam ser financiados por entidades privadas;

- que se revistam de interesse para a Comunidade especialmente tal como definido nos textos
comunitários pertinentes.

c) Estes fundos adicionais não deveão ultrapassar 15% do montante total das autorizações anuais
para o programa PHARE.

d) A Comissão analisará, caso a caso, a possibilidade de utilização dos recursos do programa PHARE
para apoiar o desenvolvimento das infra-estructuras na Europa Central e Oriental. A Comissão
atenderá à situação financeira do país beneficiário, com base em análises disponíveis; as instituções
financeiras que comcedem empréstitos para financiamento de projectos procederão às suas propias



avaliações da maneira habitual. A Comissão garantirá que, em cada caso, haja uma contribuição local
adequada para o financiamento do projecto, por forma a assegurar o enpenhamento do governo
beneficiário no projecto.

A Comissão evitará a concentração indevida dos fundos do programa PHARE disponíveis para o
efeito em cada um dos países receptores e, por conseguinte, evitará que seja destinada a este fin uma
parcela demasiado elevada dos programas nacionais.

As propostas serão apresentadas ao Comité de Gestão do Programa PHARE da maneira habitual.

iv) Prossecução da integração económica

Em matéria de aproximação das legislações, os países da Europa Central e Oriental comprometeram-
se, através dos Acordos Europeus, a aplicar, no prazo de três anos após a entrada em vigor dos
Acordos, regras paralelas às consignadas no Tratado de Roma e a prohibir as práticas restritivas, o
abuso de posições dominantes e as ajudas públicas que falseiem, ou ameacem falsear, as condições
de concorrência. Além disso, é especialmente importante, na perspectiva da adesão que sejam
alcançados progressos noutras áreas previstas pelos Acordos Europeus, nomeadamente a protecção
dos trabalhadores, do ambiente e dos consumidores.

A formação de quadros dos Estados Associados nos sectores da legislação e do processo comunitário
contribuirá igualmente para a preparação da adesão.

A Comissão e as administrações pertinentes dos Estados Membros serão mobilizadas para apoiar a
aproximação das legislações nomeadamente através da assistencia técnica à formação de quadros.
Para coordenar e dirigir estes trabalhos, será criada uma «Task Force» composta por representantes
dos Estados Membros e da Comissão.

A Comissão determinará quais os programas comunitarios que poderão ser abertos à participação dos
países da Europa Central e Oriental, e apresentará ao Conselho as suas propostas nesta matéria até
ao final de 1993.

 


